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לחברי הועד הפועל השלום והברכה,

מוגש לעיונכם דו"ח פעילות של ההסתדרות הציונית במשך השנה 
האחרונה. זו היתה שנה עשירה באירועים, בשולי שנת "120 שנות 
ציונות" ובתוך שנת ה- 70 למדינת ישראל. ציוני דרך היסטוריים אלו 
דרכה  לחיזוק  גדולים  ובהיקפים  רבים  לאירועים  מתניע  גורם  היוו 
ההסתדרות  ולמיצוב  ישראל  למדינת  הקשר  להידוק  הציונות,  של 

הציונית העולמית.

אנו פותחים את מושב הועד הפועל בפקיעין ומתארחים אצל אחינו 
הדרוזים. ההחלטה לקיים את מושב הפתיחה בפקיעין התקבלה לפני 
לנו עם העדה הדרוזית, הרבה  זמן רב כביטוי לקשר המיוחד שיש 

לפני  הסערות שהתעוררו בעקבות חוק הלאום ובלי קשר אליו. העדה הדרוזית שותפת אמת 
לתנועה הציונית והיא חלק אינטגראלי מהמועצה הציונית. הדברים באים לידי ביטוי בדרכים 

שונות ואנו גאים בכך.

במושב הועד הפועל נעסוק בתיקונים לחוקה לאחר עבודה אינטנסיבית של ועדת החוקה 
במשך השנה כולה )ובעיקר תת הוועדה שהכינה את פרטי השינויים המוצעים(. זהו מהלך 
משמעותי ביותר לאחר שנים רבות שלא נעשו שינויים בחוקה ולא נערכה התאמה של החוקה 
והתנועה  הארגון  לטובת  החלטות  וקבלת  פורה  דיון  לכולנו  מאחל  העכשווית.  למציאות 

הציונית.

בעוד כשנתיים יתקיים הקונגרס הציוני הל"ח. זוהי הזדמנות להזכיר לכולנו להשקיע מאמץ 
מיוחד בתקופה זאת לחיזוק הפעילות הציונית בכל אתר ולביסוס מעמדה של ההסתדרות 

הציונית וערכיה בקרב האוכלוסייה כולה ובעיקר בקרב הדור הצעיר.

בכוחות משותפים נעשה ונצליח.

אברהם דובדבני )דובדב( 

יושב ראש ההנהלה הציונית

חברות וחברי הוועד הפועל;

שנות  ועשרים  מאה  אירועי  את  נועל  הל"ז/4  הפועל  הוועד  כינוס 
הציונות הראשונות!  

בשלל אירועים חובקי עולם )על חלקם תוכלו לקרוא בדו"ח( ציינו 
מחלקות הצ"ע את המועד החגיגי, וכעת פנינו אל הבאות;

אנו  וכבר  העולמי האחרון,  הציוני  הקונגרס  מאז  חלפו  שנים  שלש 
החלו  כבר  הל"ח  הקונגרס  פעמוני  הקדנציה.  של  השני  בחצייה 
היעדים  את  ליישם  שאת  ביתר  לפעול  ממשיכים  ואנו  מצלצלים, 

שהצבנו בפנינו.

העיכובים  בשל  מוגבלת  הייתה   2018 לשנת  העבודה  תכנית  את  לתכנן  יכולתנו  לצערנו, 
באישור תקציביי הארגון, עובדה שאילצה את המחלקות השונות לדחות פעולות מתוכננות 

רבות. האישור המיוחל הגיע רק באוגוסט 2018 

ועם זאת לא מעט פעולות חשובות בארץ ובתפוצות התקיימו ועוד יתקיימו במחצית השנייה 
של 2018, ואנו צפויים לראות כנסים ומפגשים רבים בנושאי זהות יהודית, השפה העברית, 

חינוך, מאבק באנטישמיות ועוד.

נרחבים  לשיפוצים  נערכים  ואנו  הרצל,  במרכז  פעילותנו  את  גם  ביססנו  האחרונה  בשנה 
המתוכננים בארכיון הציוני, תודות לתקציב מיוחד שהצלחנו לגייס מהקרן הקיימת לישראל.

נוכחותנו בתפוצות גדלה בסיוע שליחים חדשים, נציגים ועובדים מקומיים, כמו גם בשיתופי 
פעולה מתרחבים עם גורמים ממשלתיים ואחרים. ועדיין, אנו מתקשים לא פעם במימושם 

של פרויקטים קיימים.

ואנו עמלים בימים אלו ממש על  חוקים ותקנות חדשים מחייבים אותנו להיערך בהתאם, 
התאמת מערכות המחשוב ומאגרי המידע כנדרש.

של  והמרשימה  הרחבה  מהעשייה  המזלג  קצה  על  להתרשם  תוכלו  לפניכם  המונח  בדו"ח 
המחלקות, הארגונים והזרמים החברים בהנהלה הציונית. כפי שתיווכחו לדעת, האתגרים 

העומדים בפנינו עצומים, והמלאכה עוד רבה!

תודה לכול העושים במלאכה.

 אלי כהן

מנכ״ל ההסתדרות הציונית העולמית

דבר המנכ"לדבר היושב ראש
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מטרות
מיצוב מעמדה של ההסתדרות הציונית העולמית כארגון הציוני המוביל בישראל.   1
העצמת הזהות הציונית והזיקה למדינת ישראל בקרב ישראלים בארץ ובתפוצות.   2
העמקת שיתופי פעולה עם ממשלת ישראל בקידום והפעלת פרויקטים ציוניים.   3
הרחבת הפעילות של ההסתדרות הציונית העולמית ברשתות החברתיות.  4
חיזוק פעילות ההסתדרות הציונית העולמית בהסברה ובמאבק באנטישמיות.   5
מיצוב ושיווק ההסתדרות הציונית העולמית בארץ ובעולם.  6
שיפור תהליכי המיון והשיגור של השליחים והרחבת המסלולים השונים.  7

המחלקה לישראל 
ולמאבק באנטישמיות

פרויקטים מרכזיים
 כנס למאבק באנטישמיות בלונדון. 1

המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות הובילה בחודש אוקטובר 2017 
כנס אירופאי בלונדון למאבק באנטישמיות החדשה. כמו כן, ציינה 

את 100 שנים להצהרת בלפור באירוע משמעותי במקום בו התגורר 
הלורד בלפור בעת ההצהרה. הכנס התקיים בלונדון, בהשתתפות 

נציגים בכירים, מובילי דעה, פעילים חברתיים וסטודנטים מאנגליה, 
ישראל, צרפת, אוסטריה, גרמניה, הונגריה, רומניה, ארצות הברית, 
הולנד ואיטליה. מטרת הכנס לפעול כנגד ההחרפה בתדירות ובאופי 

אירועי האנטישמיות באירופה ובעולם, בקרב מקבלי ההחלטות, ההסתה 
בתקשורת הזרה והזינוק באנטישמיות האלימה, ולתת כלים משמעותיים 

לקהילות הישראליות הנאלצות להתמודד עם גילויי האנטישמיות הגוברים. בין הדוברים בכנס: יעקב חגואל – סגן 
ומ"מ יו"ר הצ"ע, מתאמת האיחוד האירופי למאבק באנטישמיות, קטרינה וון שנורביין, יו"ר הפדרציה הציונית 

באנגליה, פול צ'רני, סגנית שגריר ישראל בלונדון, שרון בר לי, עורך ה-Jewish Chronicle סטיבן פולארד, מנכ"ל 
הפדרציה הציונית באנגליה, אריה מילר, ראשי ארגונים ופעילים במאבק באנטישמיות מרחבי אירופה ועוד. 

 הקונגרס הציוני ה-37 לנוער . 2
מאות בני נוער מכל רחבי הארץ, השתתפו בקונגרס הציוני ה-37 לנוער, שמארגנת מדי שנה המחלקה לישראל 

באמצעות המועצה הציונית. השנה נערך הקונגרס באופקים בסימן "70 שנה למדינת ישראל – 70 פנים בה". 
במהלך הקונגרס סיירו המשתתפים ברחבי הנגב ונערכו מעגלי לימוד וסדנאות.  

אירוע הנעילה התקיים במעמד יו"ר הכנסת מר יולי אדלשטיין, 
יו"ר הצ"ע מר אברהם דובדבני, סגן ומ"מ יו"ר הצ"ע מר יעקב 

חגואל, יו"ר קק"ל מר דני עטר, יו"ר המועצה הציונית מר יגאל 
ביבי, מנכ"ל המועצה הציונית מר שלומי אשכנזי, קצין חינוך 

ראשי תת אלוף צביקה פייראיזן,  ראש עירית אופקים מר איציק 
דנינו וחברי הנהלת ההסתדרות הציונית.

כנס למאבק באנטישמיות בירושלים. 3
בינואר קיימה המחלקה כנס למאבק באנטישמיות ובתנועות 

החרם, לציון יום השואה הבין לאומי. הכנס התקיים ביד יצחק בן 
צבי בירושלים והגיעו אליו למעלה מ 300 משתתפים, בניהם:  יו"ר הצ"ע 

אברהם דובדבני,  שר הכלכלה והתעשייה ח"כ אלי כהן, סגן ומ"מ יו"ר 
הצ"ע, יעקב חגואל, יוזם האירוע.  

חגואל חשף בפני המשתתפים את תוצאות הסקר שקיימה המחלקה בנושא 
זה והצביע על מגמה מדאיגה של אי דיווח על מקרי אנטישמיות, שמלווה 

אותנו כבר מספר שנים, בגלל חוסר האמון במערכות השיפוט והאכיפה 
המקומיות.

באירוע הירצה ד"ר מרדכי קידר, מזרחן ומרצה במחלקה לערבית 
באוניברסיטת בר אילן. בחלקו האחרון של הכנס התקיים רב-שיח עם מומחים בנושא המאבק באנטישמיות. בין 

המשתתפים: ח"כ דר' אברהם נגוסה, יו"ר וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, מר יוגב קרסנטי, הממונה על תחום 
המאבק אנטישמיות במשרד התפוצות, הגב׳ קלוד ברייטמן, נשיאת הקמפוס הפרנקופוני במכללת נתניה, מר אלי 
נחום מהפורום למאבק באנטישמיות ונציגת בית הספר לשגרירים צעירים בפתח תקווה, הגב' דבורה ברדיצ'בסקי.

 חידון הציונות והמורשת למשפחות. 4
'חידון הציונות והמורשת למשפחות' התקיים זו השנה החמישית ברציפות ביוזמת המחלקה לישראל ובשיתוף משרד 

ירושלים ומורשת. זהו פרויקט ייחודי בו משפחות מהארץ מתחרות זו בזו בנושאי ציונות ומורשת יהודית. לאחר 
תהליך של כ-100 חידונים עירוניים ברחבי ישראל, בהשתתפות של אלפי 

משפחות.
קהל של כ-1000 משתתפים התכנס בתיאטרון ירושלים ונכח בגמר הגדול של 

'חידון הציונות והמורשת למשפחות', ששודר במוצאי יום העצמאות בערוץ 10, 
בו התמודדו 10 המשפחות שעלו לגמר בהרכבים משפחתיים שונים. השאלות 

עסקו בסימן 70 שנה למדינת ישראל, מלחמות ישראל השונות, השירים, 
המקומות והסיפורים שליוו את מדינת ישראל במשך שבעים שנות קיומה.  

בגמר זכתה משפחת רוזנברג מרחובות. הפרס - טיסה וסיור בעקבות הפעילות 
הציונית של הרצל באירופה.

הישגים
הגדלת החשיפה התקשורתית והציבורית של הצ"ע בצורה   1

ניכרת באמצעות:
קיום אירועים סביב נושאים ציוניים ותאריכים א. 

בעלי חשיבות היסטורית, בין היתר: "מסע ה-70" 
– במסגרת חגיגות 70 שנה לעצמאות ישראל,  

אירועי כ"ט בנובמבר, ערב הוקרה לגב' מרגלית 
זינאתי מפקיעין – מדליקת משואה בטקס יום 

העצמאות ועוד.
פרויקט "מסע ציוני" - המחלקה ממשיכה להציג ב. 

בפני מאות מבקרים מדי שנה את מוסדות הצ"ע 
ואתרים ציוניים משמעותיים נוספים בירושלים 

וברחבי הארץ.
חידון הציונות והמורשת – התקיים זו השנה ג. 

החמישית ושודר ביום העצמאות בערוץ 10 
הגדלת פעילות המחלקה בקרב ישראלים בתפוצות על   2

ידי:
 קיום שיתופי פעולה עם מנהיגות ישראלית א. 

בתפוצות.
תמיכה באירועים קהילתיים לישראלים בתפוצות ב. 

כגון: אירועי יום העצמאות לישראלים בברוקלין, 
אירוע ל"ג בעומר בניו ג'רזי ועוד.

קיום חידוני ציונות לישראלים בתפוצות.ג. 
העמקת הפעילות להעצמת הזהות היהודית ציונית   3

בישראל, באמצעות הרחבת פעילות המועצה הציונית 
בישראל, המפעילה בין היתר את הפרויקטים הבאים:

הקונגרס הציוני לנוער ה-37, נערך השנה א. 
באופקים, בסימן 70 שנה למדינה, בהשתתפות 

כ-1000 צעירים מכל הארץ.
פרויקט אשכולות למבוגרים – בו חל גידול ב. 

משמעותי במספר המשתתפים והאירועים.
גרעין צמרת – הרחיב את פעילותו.ג. 
במסגרת "ברית חיים", פרויקט בו מתקיים מפגש בין ד. 

בני נוער יהודים לדרוזים - גדלה השנה הפעילות 
הציונית בישובים הדרוזים בצורה משמעותית.

במכינה הקדם צבאית "עמיחי", נוספה שנה ב'.ה. 
הרחבת שיתופי הפעולה של המחלקה עם 'המשרד   4

לירושלים ומורשת' ב- 3 פרויקטים מרכזיים:
חידון הציונות והמורשת למשפחות.א. 
פרויקט שחזור אירועי מורשת.ב. 
תיעוד לוחמי מלחמת ששת הימים.ג. 
שיפוץ מרכז המבקרים בפקיעין ושדרוג הפעלתו.ד. 

העצמת השימוש ברשתות החברתיות באינטרנט ככלי   5
למאבק באנטישמיות, באמצעות פעילות מרכז 

התקשורת בקרב פעילים בכל העולם – השנה חל 
גידול נוסף במספר הפעילים ברשתות החברתיות 

העומד היום על כ-280,000 
העמקת פעילות המחלקה בהסברה ומאבק באנטישמיות   6

באמצעות:
הגדלת מספר המשתתפים בכנסים למאבק א. 

באנטישמיות הן בתפוצות והן בישראל.
גיוס מאות פעילים נוספים לרשת הגלובלית ב. 

למאבק באנטישמיות באינטרנט.
הרחבת רשימות התפוצה של המקבלים עדכונים ג. 

שוטפים על אירועי אנטישמיות ברחבי העולם.
ביצוע קמפיין עולמי של חשיפת סמלים ד. 

אנטישמיים.
ביצוע שאלון אינטרנטי בקרב יהודי התפוצות, ה. 

אשר תוצאותיו פורסמו בתקשורת ונדונו בוועדת 
העלייה הקליטה והתפוצות בכנסת.

תחילת חידוש ועדכון אתר האינטרנט הארגוני – בניית   7
אתר פעיל וידידותי למשתמש, החושף את פעילות 

הצ"ע בארץ ובעולם.
היחידה לשליחות ממשיכה לקדם ולשפר את תהליכי   8

הגיוס והמיון של השליחים על ידי:
יצירת רצף טכנולוגי משלב גיוס המועמד ועד א. 

חזרתו כשליח, באמצעות הטמעת מערכת מיון 
ממוחשבת.

הסדרת תנאי שירות השליחים.ב. 
יצירת תודעה ציבורית לנושא השליחות.ג. 
פיתוח כלים טכנולוגיים לגיוס שליחים חדשים.ד. 
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מטרות
פיתוח והטמעת תכנים חינוכיים-ציוניים המעודדים שיג ושיח ציוני, בקרב קהלים רחבים ומגוונים.  1
חיזוק הפדרציות הציוניות, הפיכתן לגופים משמעותיים, מרכזיים בעשייה ציונית בקהילה. פיתוח מנהיגות   2

חדשה והתנעת תהליכים של התחדשות רעיונית ומנהיגותית.
קיום פעילות תרבותית-ציונית מגוונת לחיזוק הזהות הציונית.   3
חיזוק זיקתן של קהילות יהודיות קטנות לציונות ולמדינת ישראל.  4
הנגשת ישראל העכשווית באמצעות כנסים ומשלחות של צעירים לישראל.  5

המחלקה לפעילות בתפוצות

הישגים
בית העם – פרויקט הדגל של המחלקה - המחלקה   1

מחדשת ומתחדשת ללא הפסקה. בתקופת הדו"ח 
הנוכחי הפקנו 4 חוברות חדשות של בית העם: "על 

חבל דק – יחסי ישראל תפוצות", "ציונות – לשאול, 
להעמיק, לחלום", "ולתפארת מדינת ישראל – 70 
שנות עצמאות" ומוסף לחג השבועות "על עמיות 

 יהודית". 
בטו בשבט קיימנו סדרי טו בשבט ב-4 יבשות וב-16 

 מדינות.
ביום השואה קיימנו עשרות מפגשים של "זיכרון 

 בסלון". 
 AZM-5 מסעות בית העם בצפון אמריקה בשותפות עם ה
יצאו לדרך השנה: לדנבר ובולדר – קולרדו, לטוסון 
– אריזונה, לקנדה, ללואיוויל קנטקי, והאחרון מסע 

בית העם לבוייזי אידהו - שהתקיים באוגוסט האחרון. 
במסעות אלו הועברו תכני בית העם לאלפי אנשים!! 

רק שורה אחת ממכתב של הרב דוד אריאל יואל 
מקהילת לואיוויל:

"it is an understatement to the great success this program 
was and the effect it had on Louisville Jewish community,"
שבת ירושלים - בשבת שקדמה ליום ירושלים, קיימנו 

בשיתוף ה-AZM תכנית מיוחדת שנקראה "שבת 
ירושלמית". מאות חוגגים בכל העולם, ציינו את 

קבלת השבת בסימן ירושלים, עם תפילה מיוחדת 
 שחוברה לכבוד האירוע. 

הכנס השנתי "על חבל דק – מדינת ישראל בין יהודית 
לדמוקרטית" התקיים בשיתוף אונ' בן גוריון בנגב, 
בהשתתפות מאות חברי מכינות קד"צ ועם מיטב 

המרצים.
ממשיכים לבשל בעברית ולדבר תכל'ס– תכניות   2

"מבשלים עברית" ו"מדברים עברית תכל'ס" ממשיכות 
להתרחב למקומות חדשים בעולם. עוד ועוד חוגי 

מבשלים נפתחו השנה בצפון אמריקה )סן דייגו, לוס 
אנג'לס, סן פרנסיסקו, ניו יורק, יוסטון, אורגון, 

קנטאקי, אוסטין, וושינגטון ואיידהו(. אבל לא רק. 
שליחי המחלקה פתחו קבוצות חדשות בבודפשט, 
 בטורונטו ומונטריאול, ביוהנסבורג, ובמונטבידאו. 

גם קבוצות חדשות של תכל'ס נפתחו במסגרת "שנת" 
של תנועות הבונים דרור, בית"ר וחזית הנוער. 

קבוצות על בסיס קבוע נפתחו גם באורוגואי ובקנדה.
חודש הציונות - בשנת 2017 ציינה ההסתדרות   3

הציונית העולמית 120  שנה לקונגרס הציוני העולמי 
הראשון. בחודש נובמבר של אותה שנה, התרכזו 
כמה מהאירועים הציוניים ההיסטוריים המכריעים 
בתולדותינו. המחלקה החליטה לפיכך להפוך את 

נובמבר 2017 ל"חגיגה ציונית", וקיימה שלל אירועים 
חגיגיים, ובהם: כנס Ivision  בפריז, דף ציונות יומי 

שעלה לאוויר מדי יום לאורך החודש כולו, עם תכנים 
והפעלות חינוכיות, "מפת רגעים" אינטרנטית בה 

מילאו מאות צעירים מהעולם את הרגעים המרגשים 
שלהם בישראל, וובינרים – webinars – הכשרות 

אינטרנטיות יבשתיות בהשתתפות עשרות אנשי חינוך 
ושליחים, מסע דילוגים באירופה של האומן עמית 

שמעוני, יוצר הסדרה "מנהיגים ציוניים". כנס צעירים 
גדול ביוהנסבורג, דרום אפריקה, Isrun – מרוץ ציוני 

מרשים וצבעוני ברחובות ניו יורק ועוד.
סיירת מוצ'ילרוס גדלה ומתרחבת ליעדים חדשים – גדלנו   4

במספרים! – בתקופת הדו"ח יצאו 3 מחזורים נוספים 
לקהילות הקטנות בארגנטינה, מקסיקו ואקוודור, 

כשבמחזור האחרון הצטרפו גם קהילות קטנות 
מספרד, קנדה, ברזיל ובוליביה ואפילו הונג קונג!.

פיתוח מנהיגות בקרב הדור הצעיר - שלש קבוצות   5
מיוחדות יצאו למסע "מנהיגות רואה עתיד" בתקופת 
הדו"ח. כל אחת מהן זכתה לחוות מקרוב את שרשי 

הציונות, ולחבר ביחד חזון ציוני מעודכן ואופרטיבי. 
זאת ועוד, כדי לחזק את הקשר עם הצעירים ולפתח 

מנהיגות בקרבם הבאנו לישראל בשיתוף ה-EUJS קבוצה 
של מנהיגי סטודנטים מאירופה, והעברנו קורס מנהיגות 

לסטודנטים מאמל"ט שהגיעו לישראל להשתתף בכנס 
 WUJS - של ארגון הסטודנטים העולמי 

פרויקטים מרכזיים
 Ivision - ציונות: לשאול, להעמיק, לחלום. 1

 בחודש דצמבר 2017 התקיים בפריז כנס I-vision הראשון באירופה 
בהשתתפותם של למעלה מ-120 איש מרחבי היבשת. הכנס עסק בציונות 

עכשווית על גווניה והיבטיה השונים. המשתתפים יכלו לבחור בין 4 מסלולי 
תוכן שונים בכל רגע נתון: תרבות ואמנות, יזמות וחדשנות, מנהיגות, 

ישראל תפוצות וישראל היום, כמו גם ליהנות מפעילות חברתית ותרבותית 
משותפת. בימים אלו מתכנס הכנס השנתי השני בבודפשט שבהונגריה.

 מנהיגות רואה עתיד . 2
 מסע "מנהיגות רואה עתיד" פותח במחלקה במטרה לאפשר 
לקהלים נבחרים להתחקות אחר שורשי הציונות, להכיר את 

המציאות כיום באירופה, לקיים שיח עמיתים ולעודד אותם לעצב 
את החזון הציוני בנושאי הליבה של מדינת ישראל וביחס שלהם 

לתפוצות. בתקופת הדו"ח, יצאו שלוש קבוצות: על הראשונה נמנו 
ידידי תנועת הבונים דרור מהעולם כולו, השנייה אנשי ציבור, 

רוח, תקשורת ועסקים מישראל, והשלישית – מזכ"לי התנועות 
המגשימות. בימים אלו מתקיים מסע באתר חדש, העיר פוקשאן 

שברומניה, בה התקיים בשנת 1882 הקונגרס הראשון של תנועת חובבי ציון, קונגרס שלא קיבל את המקום הראוי לו 
בין דפי ההיסטוריה, ובמסע זה אנו מייחדים לו מקום של כבוד!

מבשלים עברית. 3
 מבשלים עברית הינו "סטרטאפ" מחלקתי מצליח במיוחד. במטרה לקרב יהודים מכל העולם אל השפה העברית 

ואל המטבח הישראלי והיהודי, פיתחנו סדרת מפגשים בהם המשתתפים לומדים לבשל ומתרגלים דיבור בעברית, 
משתפים בזיכרונות, אוכלים ונהנים! מקבוצה אחת בסן פרנסיסקו לפני 4 שנים, אנו עומדים כעת על עשרות 

קבוצות בכל רחבי הגלובוס. מילותיה של אחת המשתתפות בקבוצה בסן דייגו מספרות את הסיפור כולו: "בקורס 
הזה חשתי התרוממות רוח. למדתי כל כך הרבה על ישראל, התרבות, המנהגים, מתכונים... הפסקתי לפחד 

לבשל..".

 סיירת מוצ'ילרוס. 4
 המחזור החמישי של "סיירת מוצ'ילרוס" יצא ממש 

לפני חגי תשרי. זהו המחזור הגדול ביותר עד היום. 
הן במספר הקהילות והן במספר הצעירים והצעירות 

הישראליים שחברו אליו. בזכותם של הצעירים 
המוכשרים והנלהבים הללו, אנו מצליחים להגיע גם 
למקומות הקטנים והנידחים, ולהביא רוח ישראלית, 
ציונות וערכים יהודיים. עבור הקהילות זוהי זריקת 

אנרגיה משמעותית מאד! בזכות הקשר הבין קהילתי 
ביבשת אמריקה הלטינית, קהילות נוספות שומעות על 
המיזם ומבקשות להצטרף. "מדובר בפרויקט מאוד יפה 

ומעניין, כי הוא באמת מביא ניצוץ של ציונות, עבור 
קהילות שאין בהן כל אפשרות אחרת לקבל חינוך ציוני ללא פרויקטים 

מסוג זה..." כתב לנו פבלו זוסקינד – נשיא קהילת פרנה.
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מטרות
מיצוב מעמדה של ההסתדרות הציונית העולמית כארגון חינוך ציוני משמעותי.  1
העצמת הזהות היהודית-ציונית והזיקה למדינת ישראל בקרב יהודים באמצעות השפה   2

העברית. 
יצירת שיתופי פעולה עם ממשלת ישראל בקידום והפעלת פרויקטים ציוניים חינוכיים.   3
הרחבת פעילות ההסתדרות הציונית העולמית במערכות החינוך הפורמלי והבלתי   4

פורמלי.
יצירה והפקת כלי חינוך עדכניים, טכנולוגיים וחדשניים בחינוך הציוני.  5

המחלקה לחינוך
פרויקטים מרכזיים

 הרצל חלום שהתגשם. 1
 המחלקה לחינוך, בשיתוף תיאטרון "אורנה פורת", מעניקים 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 היהודית כאשר חלומו הפך 
להתגשמות חלומם של מיליונים. במהלך השנה האחרונה ביקרה ההצגה 
"הרצל - חלום שהתגשם" ברומניה, ארה"ב, ואוסטרליה. לאור הביקוש 
הרב, ההצגה מוזמנת בשנת 2019 ל-4 קהילות יהודיות נוספות בעולם. 

  כנס המחלקה לחינוך בצפ"א – "עברית - המפתח לזהות, מורשת ומודעות . 2
לשונית" 

 כנס המחלקה לחינוך בצפ"א נערך השנה בתאריכים 
3-4/12/2017 בשיתוף "המועצה לעברית בצפ"א" 

ו"ארגון המורים לעברית בצפ"א" . הכנס עמד השנה 
בסימן "עברית: המפתח לזהות, תרבות, מורשת 

ומודעות לשונית". בכנס השתתפו כ-300 איש ואישה 
בלמעלה מ-40 סדנאות והרצאות שונות. הכנס עסק 

במחקרים חדשניים בתחום הוראת השפה העברית 
מבית המחקר של ארגון CASJE, שיטות הוראה חדשניות 

להוראת השפה וכן חשיפה ליוזמות בתחום.

"ראשונים ללשון", משלחת של מורים לעברית . 3
מהתפוצות

 בתחילת חודש פברואר הגיעה לישראל משלחת של מורים לעברית מהתפוצות, לסמינר בן שישה ימים על הוראת 
השפה העברית. הסמינר "ראשונים ללשון" התקיים מטעם המחלקה לחינוך זו השנה השנייה. לאחר הצלחתו של 
פרויקט דומה בשנה שעברה, הוכפל מספר המשתתפים, והמשלחת כללה 23 מורים מ-8 מדינות שונות: ארה"ב, 

קנדה, אוסטרליה, ונצואלה, טורקיה, הונגריה, גרמניה וצרפת. 
המשתתפים זכו לתכנית עשירה ומגוונת, שכללה עשרות הרצאות, 

סדנאות ודיונים; ביקורים בבתי-ספר ובמוסדות חינוך מרכזיים, מופע 
מוזיקלי במסגרת כנס השפה העברית בראשון לציון וסיורים בהר 
הרצל, בשוק מחנה יהודה ובתל-אביב, בדגש על השפה והתרבות 

העברית. מנהלת היחידה לעברית, ענבל בראל-גוטסמן, ליוותה את 
המשתתפים במשך כל ימי הסמינר, אשר זכה להצלחה רבה.

פרויקט "ישראל 70: בניית גשרים אומנותיים". 4
בפרויקט מיוחד זה השתתפו תשעה מוזיאונים ישראלים 
מובילים אשר שלחו תצלומים ומידע על חמישה מוצגים 
אותם בחרו מתוך האוספים שלהם, המייצגים באופן זה 

או אחר, קשר לנרטיב ההיסטורי התרבותי והאמנותי של 
ישראל, וכן מתקשרים לסממנים יהודיים עתיקים. מוצגים 

אלו נשלחו לבתי ספר יהודים שונים בתפוצות. 
כ-6,500 תלמידים מכ-33 מוסדות חינוך יסודיים 

ותיכוניים באנגליה, סינגפור וסיאטל ארה"ב, לקחו 
חלק בפרויקט. התלמידים השקיעו חודשים רבים, בחקר 
האמנות הישראלית ובחפצים ההיסטוריים שנבחרו מתוך 

תשעת המוזיאונים והגלריות בישראל. לאחר שנה של 
למידה ומחקר, בחרו תלמידי בתי הספר המשתתפים 

יצירה, לה יצרו "תרגום מחודש", אינטרפרטציה אמנותית חזותית, דו-ממדית או תלת-ממדית. 25 היצירות שהינן 
 )JW3-התוצרים הסופיים שיצרו התלמידים, הושקו לראשונה בתערוכה שמוצגת במרכז הקהילתי בלונדון )ה

ובמקביל ב"מרכז מורשת יהדות בבל" באור יהודה.

 הקמת ועד החינוך של מדינות מרכז אמריקה-  1
במהלך השנה האחרונה, בעקבות כנסים שערכה 

המחלקה בקוסטה ריקה בדצמבר 2017 ובקולומביה 
במרץ -2018 הוקם ועד החינוך של מדינות מרכז 

אמריקה. ועד החינוך שם לו למטרה לקדם את 
החינוך הציוני / יהודי במדינות מרכז היבשת. 

באוקטובר 2018 יתכנס הועד בצרוף המנהיגות 
הקהילתית לאשר ולתקצב את הפעילות לשנת 

העבודה 2019  

הקמה ויצירה של תהליך אסטרטגי לחיזוק החינוך הציוני-  2
 יהודי בארגנטינה בשיתוף ההנהגה המקומית- 

המח' לחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית 
הגיעה להסכם שתוף פעולה אסטרטגי עם הנהלת 
הקהילה היהודית בארגנטינה ה- AMIA ועם ארגון 
נשיאי בתי ספר היהודיים, לחיזוק החינוך היהודי 

והציוני בבתי הספר. התוכנית כוללת מספר שלבים: 
הקמת פורום מנהלי בתי ספר יהודיים, אבחון צרכים, 
קביעת סדרי עדיפויות וניסוח אמנה לשיתוף פעולה 
בין בתי ספר; ביקור בארץ של מנהלי בתי ספר יחד 

עם הנהלת הקהילה וראשי וועד החינוך המרכזי; 
עריכת מסמך הבנות מסכם ובניית תכנית עבודה 

למחצית השנייה של 2018 ולשנת הלימודים -2019
 2020

הרחבה וגידול במספר שליחי ההוראה בעולם, והשקת   3
מסלול "עמיתי ארבל"-  השנה הרחיבה היחידה 

לשליחות הוראה במחלקה לחינוך את פעולתה 
ובשנת תשע"ט יש למעלה מ-200 שליחי הוראה 

 לבתי הספר היהודים בעולם. 
בשנה זאת הושק מסלול "עמיתי ארבל" בשיתוף קרן 
שטיינהארט, משרד החינוך, רשת בתי הספר היהודים 

הציבוריים בצפ"א והעמותה למצוינות בחינוך. 
במסלול זה נבחרים שליחים לשמש כמורים לעברית 

באחד מבתי הספר הציבוריים לעברית בצפ"א, למשך 
תקופה של שנתיים, במהלכן הם עוברים הכשרה 
מקצועית ואינטנסיבית להוראה השפה השנייה, 

בהנחיית אוניברסיטת מידלברי.  בתום השנתיים, 
השליחים חוזרים לישראל, ומשובצים להוראת שפה 

שנייה באחד מבתי הספר בפריפריה הגאוגרפית 
והחברתית. 

הקמת אתרים והפצת מוצרי חינוך- בשנה האחרונה   4
הפיצה המחלקה מספר מוצרי חינוך בשפות שונות,  

עבור המחנך הציוני בתפוצות, בתחום החינוך 
הפורמלי והבלתי פורמלי. ביניהם ניתן למנות את 

ערכת 'הדגל שלי', אתר פעילויות בנושא הרצל, אתר 
חגי ומועדי ישראל ועוד.

הישגים



1213

מטרות
עיצוב אופי הפעולה של המחלקה למפעלים ציוניים, תחומי עיסוקה ותרומתה הייחודית   1

להסתדרות הציונית. 
חיזוק המוסדות שבאחריות המחלקה, התחדשותם והתאמתם לאתגרי השנים הבאות.   2

דגש מיוחד ניתן לארכיון הציוני המרכזי ולהוצאת הספרים 'מוסד ביאליק'.
ייזום פרויקטים חדשים שיעצבו את קידום החברה הישראלית ברוח חזון חברת המופת   3

של הרצל.
יצירת שיתופי פעולה שיעצימו את עבודת המחלקה ויבססו אותה, ואת ההסתדרות   4

הציונית כתוצאה מכך, כגורם מרכזי ומוביל בקידום נושאים חברתיים ומגשימים.

 המחלקה 
פרויקטים מרכזייםלמפעלים ציוניים

 "מופת" – מאיץ ליזמות חברתית. 1
  השקנו את המאיץ )אקסלרטור( לפי מודל של מאיצים לחברות הזנק: ארבעה חודשים אינטנסיביים של הכשרה 
בתחומים שונים ומגוונים, הדרושים למימוש של רעיון חברתי, והפיכתו לארגון או מיזם פעיל. המאיץ כלל שתי 

קבוצות, בתל אביב ובירושלים, 21 מיזמים ו-34 יזמיות ויזמים, שעברו סדנאות והרצאות שבועיות, עבודה 
משותפת וליווי צמוד של מנטורים. בסוף התקופה קיבלו יוזמות בולטות מענקי 

הזנק וכיום, שלושה חודשים לאחר השלמת המחזור הראשון, אנו חוזים במיזמים 
קורמים עור וגידים. בין המיזמים שהשתתפו: מיזם להכשרה בהייטק לנוער 

יהודי וערבי בדרום, כנס תעסוקתי ארצי לאנשים בעלי מוגבלויות, מיזם להכרות 
והשמה של גברים חרדיים במקומות תעסוקה בשוק הפרטי, הקמת מדרשה 

למנהיגות כלל ישראלית ועוד.  במקביל, הקמנו תכנית יזמות ייעודית להתיישבות 
העובדת תחת הכותרת "מופת" בשת"פ עם התנועה הקיבוצית, בהתאם להחלטות 

הקונגרס הציוני לטיפוח ההתיישבות העובדת. 

  קורס מנהיגות לנוער אתיופי . 2
 מטרת התכנית, שהיא פרי שיתוף פעולה של ההסתדרות 
הציונית ועמותת "נחשונים", היא לשנות את הנרטיב של 
עליית אתיופיה מנרטיב פאסיבי לנרטיב אקטיבי;  יהודי 

אתיופיה לא הובאו לישראל, אלא מנהיגים ומנהיגות 
פורצי דרך מתוך הקהילה הביאו אותם לכאן. באמצעות 

שינוי הנרטיב, מבקשת התכנית להשפיע על דור המנהיגים 
של העתיד, מדריכים מתוך הקהילה האתיופית ומחוצה 
לה, להסתכלות שונה על מקומה של הקהילה בסיפור 

ובחברה הישראלית. 
במסגרת קורס המנהיגות השנתי, לומדים הצעירים, בגילאי 18,  על הסיפור הציוני החלוצי של הקהילה האתיופית, 

על הסוגיות החברתיות במציאות הישראלית, ועל דרכי פעולה ליצירת שינוי חברתי. התוכנית מעודדת את בנות 
ובני הנוער לבחור בהגשמה במסגרת שנת שירות וגיוס משמעותי לצה"ל.

שיאה של התוכנית הוא במסע לאתיופיה, בו נחשפים הנערות והנערים לסיפורם האישי והמשפחתי, מבקרים 
בכפרים בהם התגוררו בני משפחותיהם, ולומדים אודות פרק משמעותי וחשוב בסיפור הציוני.

חוזרים למגילת העצמאות. 3
 תכנית בה השתתפו אלפי תלמידים ומורים מבתי ספר ברחבי הארץ 
בנושא מגילת העצמאות והערכים הגלומים בה, כחלק מחגיגות שנת 

ה-70 למדינת ישראל. הפעילות זכתה להצלחה גדולה.

"המחלקה לחפצים מיוחדים" תכנית טלוויזיה לנוער – 120 שנות ציונות. 4
 כחלק מציון 120 שנות ציונות יזמה המחלקה, יחד עם  הטלוויזיה 

החינוכית תכנית לילדים ולנוער. התכנית "המחלקה לחפצים מיוחדים" 
מתארת בצורה קומית מחלקה דמיונית בארכיון הציוני שבאמצעות 

ההתרחשויות בה נחשף קהל היעד של ילדים, נוער והוריהם, 
לחפצים שונים דרכם ניתן ללמוד על פרקים שונים בתולדות 
התנועה הציונית ומדינת ישראל. לצד זאת, מסייעת התכנית 

לקידום המודעות לארכיון הציוני לקהלים שבדרך כלל לא היו 
נחשפים אליו. התכנית עלתה לשידור וזכתה להצלחה גדולה.

השלמנו תהליך ארגוני של עיצוב אופי המחלקה ומקומה בהסתדרות הציונית בשנים הקרובות בסיועו של מר   1
בועז שליט.

יצרנו תכנית עבודה מפורטת למוסדות המצויים בתחום אחריות המחלקה:  בארכיון הציוני בנינו יחד עם מנהל   2
הארכיון, ובגיבויים של יו"ר הצ"ע, חברי ההנהלה ומנכ"ל הצ"ע, תכנית לשיקום תשתיות הארכיון. בתכנית נוודא 

שימורם של מיליוני הפריטים ושכיות החמדה הנמצאות בו לשנים רבות. במוסד ביאליק – שכרנו את שירותיו 
של יועץ מומחה לנושא הוצאות ספרים שכתב דו"ח מפורט לחיזוקה והתאמתה של ההוצאה לאתגרים העומדים 
בפניה. בימים אלה אנו עמלים יחד עם דירקטוריון המוסד על מימוש הדוח שיזניק את מוסד ביאליק וישמר את 

אופיו הייחודי תוך התחדשות והתאמת ההוצאה לאתגרים של ימינו. בתחום התנועות המגשימות יצרנו בפעם 
הראשונה זה שנים פרויקטים בשת"פ בין המחלקה לתנועות עצמן, שמטרתן שיתוף פעולה בין התנועות השונות 

בארץ ובחו"ל תחת חסותה של ההסתדרות הציונית העולמית. 

יזמנו מספר פרויקטים חברתיים ייחודיים ומוצלחים המממשים את חזון המחלקה, כמו 'המאיץ החברתי' -   3
"מופת" )ר' פירוט בהמשך(.

יצרנו שיתופי פעולה עם תנועות וארגונים חברתיים מובילים, כגון התנועה הקיבוצית, ארגון נחשונים, החברה   4
להתחדשות יישובית ועוד, והצלחנו לבסס את המחלקה כזרוע בולטת ומוכרת של הצ"ע בתחום קידום פרויקטים 

ומטרות חברתיות. .

הישגים
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מטרות
המשך הפעילות השוטפת של הארכיון הציוני בקליטת חומרים חדשים, בסידור וברישום 
חטיבות מוסדיות ואישיות ובמתן שירות לציבור, באירוח אישי ציבור וקבוצות ובהנגשת 

הארכיון לקהל הרחב.

הארכיון הציוני המרכזי
פרויקטים מרכזיים

 שיקום תשתיות בארכיון  1
ועדה הנהלתית בראשות אברהם דובדבני, הוקמה 

למטרת שיקום ושיפור תשתיות בארכיון הציוני. 
הוועדה  החליטה על תכנית רב שנתית לטיפול 

בסוגיות תשתית וכוח אדם בארכיון.

גיוס משאבים ליישום החלטות הועדה ההנהלתית לעניין   2
הארכיון.  לעת עתה גויסו 5 מיליון ₪ יעודיים מקרן 
קימת לישראל. התקציב יועבר במשך 3 שנים ויופנה 

לטיפול בתשתיות. הוועדה ההנהלתית לקחה על 
עצמה לגייס את יתרת התקציב הנדרש ממקורות 

שונים.

 קליטת חומרים  3
בין החומרים האישיים שהתקבל בארכיון יצוינו, בין 
היתר, הארכיונים האישיים של אסתר הרליץ )-1921

2016(, בתם של אירמה וגאורג הרליץ, מייסד 
הארכיון הציוני המרכזי. אסתר הייתה חברת כנסת 
והאישה הראשונה בישראל ששימשה שגרירה וכלת 
פרס ישראל למפעל חיים לשנת התשע"ה. בנוסף, 

התקבל הארכיון האישי של תמר אשל, ילידת לונדון, 
1920, חברת כנסת, דיפלומטית ונציגת ישראל 

 באו"ם. 
אוסף התצלומים הועשר עם קבלת שני האוספים 
הבאים: אוסף התצלומים של קרן היסוד  - נוספו 

יותר מ-177,000 תצלומים, המתעדים את פעילות 
 קרן היסוד. 

אוסף הדסה - כ-60,000 תצלומים נוספו לארכיון 
הדסה. אוסף התצלומים הכללי מכיל כיום מעל 

1,300,000 תצלומים. 

 הקמת מעבדות  4
הוקמה מעבדת דיגיטציה משוכללת. המעבדה כוללת 

מגוון של מכונות סריקה מודרניות, המאפשרות 
דיגיטציה איכותית בין כותלי הארכיון של תעודות, 

מסמכים, תצלומים ואפילו כרזות ומפות בגדלים 
 חריגים.

החלה לפעול מעבדת השימור בארכיון – המעבדה 
מצוידת בכלים הבסיסיים, ובקרוב תשלים הצטיידות 

במיכון ובציוד הנדרש.

 פעילות חינוכית  5
"תכנית מורשת": הארכיון גייס 800,000 ₪ מ"תכנית 

מורשת" לצורך הכשרת המקום לביקורי קבוצות. 
הצ"ע התחייבה להעמיד השתתפות עצמית בסך 

200,000 ₪. התקציב כולו יופנה להכשרת אולם 
תצוגות, הסבת חלל לארכיון הרצל, ושיפור תשתיות  

 בארכיון.
מאז אוקטובר 2017 סיירו בארכיון 16 קבוצות של 

גמלאים, סטודנטים, מדריכים, קצינים ותלמידי 
תיכון. בנוסף, זו השנה השנייה ברציפות שהארכיון 

פותח את שעריו לשתי קבוצות במסגרת 'בתים 
מבפנים'. מטעם הצ"ע ביקרו בארכיון שתי קבוצות 

של הכשרת מנהיגות צעירה וקבוצה של "עידוד 
עליה". את הביקורים יזמה המחלקה למפעלים 
ציונים.  כמו כן קבוצת עובדים של ההסתדרות 
הציונית סיירה במקום במסגרת יוזמה של ועד 

 העובדים.
"המפגשים הציוניים" -  סדרה של 6 מפגשים 

הציוניים שהתקיימו החל מדצמבר 2017 ועסקו 
בראשית הציונות בארצות האסלאם. במפגשים לקחו 

חלק כ-20 מרצים מהמובילים בתחומם, והשתתפו 
בהם כ-250 איש. 

הישגים

ביקורי אחמי"ם. 1
ביקרו בארכיון קבוצות ואישי ציבור ביניהם יושב ראש 

האופוזיציה היוצא יצחק הרצוג, שנכנס בימים אלו לתפקידו 
כיו"ר הסוכנות היהודית לארץ ישראל. כך גם ח"כ אברהם 

נגוסה ואלוף משנה אבי מוטולה, מפקד עיר הבה"דים ובכירי 
המטה. 

חנוכת "קפה גאורג". 2
הארכיון שיפץ ורכש ציוד חדש למטבחון 

של הארכיון, שנחנך בהשתתפות נציגי 
הארגון, ועד העובדים ואורחים רבים. 

אמבולנס מעביר אוסף תצלומים . 3
של הדסה לארכיון הציוני 

שיפוץ מעבדת הסריקה בארכיון. 4



1617

מטרות
לימוד השפה העברית  - ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני   1

הגדירה את לימודי השפה העברית כפרויקט דגל של המחלקה מרגע הקמתה. לא בכדי 
הוגה ציוני דגול, זאב ז'בוטינסקי, קבע כי העברית מהווה "קשר הדוק ונצחי, קשר אשר 

לא יערערו שום תלאות, אשר תמיד מקשר בין כל יהודי באשר הוא לעמו".  
שיפור איכות ההוראה והתמקצעות הצוותים החינוכיים.   2
חיזוק זיקתם של יהודי התפוצות למדינת ישראל.  3
העצמת נשים ופיתוח פרויקטים בדגש על תפקידן של נשים במפעל הציוני. המחקרים   4

הוכיחו - נשים במרכז!

פרויקטים מרכזייםהמחלקה לעידוד עליה
  במהלך שנת הלימודים 2017/18 המחלקה   1

הפעילה 238 מרכזי הכנה לעלייה )כיתות 
אולפן( בבלגיה, בריטניה, צרפת, מרוקו, 
ארה"ב, קנדה, ארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, 

ואורוגוואי. במסגרת הפעילות למען הרחבה 
גדולה ככל האפשר של רשת זו, נפתחו 

אולפנים של המחלקה  במספר רב של ערים, 
מחוזות ואף מדינות בהן המחלקה טרם פעלה 

עד כה.

שודרגה הפעילות של המחלקה מבחינה איכותית וכמותית בכל הנוגע   2
להוראת עברית באולפני עברית בתפוצות ולפעילות שוטפת במרכזי 

הכנה לעלייה. בין היתר: בניית תכנית לימוד אחידה המותאמת 
לצרכים ולמאפיינים של השטִח; הבניית תהליכי הכשרה והשתלמות 

של צוותי ההוראה; הסדרת ביקורים של מיטב הנציגים והמרצים 
הישראלים בכל כיתות האולפן; הרחבת הפרויקט  "שיעור בונוס"; 
שיתופי פעולה בפרויקטים ייחודיים עם מיטב המוסדות והנציגים 

הישראלים. 

המחלקה רואה חשיבות רבה בהמשכיות ובהעמקה של פעילות   3
מעודדת עלייה, כך שכל יהודי הבא 

במגע עם המחלקה, ייחשף למגוון רחב 
של פעילויות שמטרתן מימוש הרעיון 

 הציוני קרי, העלייה. 
כהמשך טבעי לתפיסה זו ערכנו אירועים 
חגיגיים לרגל יום העצמאות בערי שדה 

רבות בארגנטינה. וקיימנו בברוקלין 
 JEWISH FAMILY סמינר

במסגרת הפעילות המציגה את   4
הנשים במרכז, נערך פסטיבל ענק 

Global Women of Zionism בניו-יורק 
תחת הסיסמה ״Building bridges״. 

בשיאו של האירוע הוענקו פרסים ל-9 נשים אשר תרמו תרומה 
מיוחדת למפעל הציוני בכלל ולהידוק היחסים בין יהדות ארה"ב 

לישראל בפרט. לאור ההצלחה הגדולה של הפרויקט, ראשת 
המחלקה מרינה רוזנברג-קוריטני החליטה להרחיב אותו, למדינות 
נוספות וכעת נערכות ההכנות האחרונות לקראת הענקתו של פרס 

ה- GOLDEN GOLDA לנשים אשר תרמו תרומה מיוחדת בעשייתן 
למען הקהילה, העלייה והציונות, במדינות נוספות בהן פועלת 

המחלקה – ארגנטינה, ארה"ב, בלגיה, ברזיל, קנדה, וצרפת.

שליטה בעברית הנה מרכיב חשוב ביותר בעידוד   1
עלייה. לכן כיתות אולפן של המחלקה פועלות ברחבי 
תבל תחת השם 'מרכזי הכנה לעלייה'. מיום הקמתה, 

המחלקה הפעילה ברחבי תבל 505 כיתות אולפן, 
בהן למדו ורכשו ידע הכרחי כ-6,000 יהודים. בשנת 

הדיווח, המחלקה פעלה למען הרחבה ככל האפשר 
של רשת האולפנים שלה, עם דגש מיוחד על עבודה 

שיטתית בקהילות בפריפריה. 

המחלקה פעלה ופועלת במרץ רב בתחום השתלמות   2
מקצועית למורי האולפנים. במסגרת פעילות זו 

תוכננו ובאו לידי ביצוע מספר פרויקטים הן במרחב 
המקוון )השתלמויות ברשתות אלקטרוניות( והן 

במרחב הפיזי – מפגשים, סמינרים, ימי השתלמות 
ועוד.

שנת הפעילות 2017 – 2018 הביאה עמה הזדמנויות   3
וציוני מועד רבים בלוח השנה הציוני. המחלקה 

התייחסה בפעילותה ללוח השנה וציינה מועדים אלו 
באירועים ופרויקטים רבים ומגוונים, בשיתוף פעולה 
עם הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם. המחלקה 

פעלה 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 המרצים, עבור בעריכת 
סמינרים, מפגשים, ירידי עלייה, משטי והזדהות 

ומצעדים וכלה בעריכת אירועים חגיגיים מרשימים.  

מחקרים שערכה המחלקה הוכיחו כי הנשים בתוך   4
המשפחה הן-הן הגורם המכריע בקבלת החלטות 

לגבי העלייה. אשר על כן, המחלקה פיתחה והחלה 
להפעיל מספר פרויקטים, עם דגש מיוחד לתפקידן 

של הנשים במפעל הציוני בקהילותיהן.

הישגים



1819

מטרות
הגדלת מספר המבקרים במרכז הרצל במגוון הפעילות, הסיורים והסדנאות.  1
הגדלת מספר הסיורים המודרכים על ידי בנות שירות בהר לקבוצות בתי-ספר.   2
ציון חינוכי משמעותי לשנת ה-120 לקונגרס הציוני העולמי הראשון.  3
יצירת שיתוף פעולה פורה עם המועצה להנצחת הרצל.  4

מרכז הרצל
פרויקטים מרכזיים

"הדגל שלי". 1
לרגל חגיגות 70 שנה למדינת ישראל מרכז הרצל בשיתוף המחלקה 
לחינוך בהסתדרות הציונית העולמית, השיקו ערכת לימוד חינוכית 

וערכית לתלמידי כיתות ה׳-י״ב, לחניכי תנועות נוער, סטודנטים ותלמידי 
אולפן, העוסקת במשמעות הדגל הלאומי.

הערכה כוללת: חוברת הנחיות למדריכים, חוברת להוראת עברית 
באמצעות הסדנה, עזרים חינוכיים ודגל ישראל.

הערכות הופקו בשפות עברית, אנגלית וספרדית ונשלחו לקהילות 
ומוסדות לימוד בארץ ובעולם. 

  יום הרצל - י' באייר תשע"ח – 25/4/18. 2
כמדי שנה, מרכז הרצל ציין את יום הולדתו של בנימין זאב הרצל בי' 

באייר, והפעם ציינו 158 שנה להולדתו בסימן 70 שנה להקמת המדינה. 
היום מומן על-ידי המועצה הציבורית להנצחת זכרו של הרצל במשרד 

ראש הממשלה ובהובלתו, ארגונו והפקתו של מרכז הרצל. באירוע נטלו 
חלק כ-800 תלמידי תיכון ובוגרי מערכת החינוך, ממסגרות מגוונות לפני 

שירותם הצבאי. 
פעילויות רבות הוצעו למשתתפים במהלך היום, ובהן: ביקור במוזאון, 

חידון אינטרנטי שהתשובות לו מצויות בהר, צילום על 
רקע הנהר והמעקה המפורסמים מבאזל, סיור רגלי בהר 

בעקבות מנהיגי הציונות, שיח ציוני מעמיק עם פרופ' 
אריאל פלדשטיין, שירבוט והתייחסות כתובה לציטוטים 

של הרצל בקיר גרפיטי ענק שהוקם במתחם, כתיבת חזון 
של שינוי חברתי בהנחיית מומחית לכתיבה יוצרת, דיונים 

ב'קפה דילמה' סביב שולחנות עגולים בהנחיית מנחים 
בכירים, פעילות ב'קיר החכם' שבאמצעות טכנולוגיה 
מתקדמת מצליח להעלות את הסוגיות המרכזיות של 

הציונות אז והיום, השתתפות במסיבת עיתונאים שכינס 
הרצל, שירה בציבור עם אסף אשתר שהצליח לסחוף את 

המשתתפים במסע מרתק לאורכו של הפסקול הציוני, 
צפייה בהצגה של 'תאטרון גושן' על סיפור חייו המרתק של הרצל ועוד. 

כל המגוון העשיר הזה הפך את היום כולו להצלחה גדולה ולחוויה בלתי רגילה לכל משתתפי היום, תוך שהוא 
מעניק היכרות ולמידת עומק על דמותו של חוזה המדינה והרלוונטיות של חזונו בשנת השבעים למדינה.

ימי צבא - "ירושלים - רואים את השלם". 3
 מרכז הרצל זכה להיות אחד המכונים המציעים 

לכל טירון וטירונית בצה"ל יום עיון מעמיק העוסק 
בירושלים ובציונות. במהלך שנת הפעילות האחרונה 

השתתפו מעל 5,000 חיילים ועוד היד נטויה.  
המשובים של המפקדים והחיילים מעידים שהיום 

הינו משמעותי וייחודי, ולרבים הוא מהווה הזדמנות 
ראשונה להכיר לעומק את ההר ומהותו.

חדש – הנגשת המוזיאון לקהלים בעלי צרכים מיוחדים. 4
מתוך רצון לקרב את דמותו של הרצל ומורשתו לכל 

גוני החברה הישראלית, יזם המרכז הנגשה פדגוגית אשר במסגרתה 
הותאמו התכנים והפעילויות השונות לבעלי צרכים מיוחדים. 

הפעילויות נבנו בהתאמה מלאה ללקויות השונות והצוות החינוכי 
במרכז ישמח לייעץ לכל המעוניין בפעילות המונגשת, לטובת 

התאמה מרבית של התוכנית לקבוצה.

מספר המבקרים והמשתתפים בפעילויות שונות של מרכז הרצל גדל בשנה האחרונה   1
בכ-3%.  ניתן דגש על קבוצות של חינוך מיוחד ובעלי צרכים מיוחדים, כחלק משיפור 

הנגשת המרכז לציבור.  
מספר הסיורים בהר הרצל שהודרכו על ידי בנות השירות גדל משמעותית השנה, והגיעו   2

קבוצות מגוונות. סיור במוזאון בהדרכת בת שירות ואח"כ סיור בהר מאפשר יחידה 
לימודית שלמה ומשמעותית לקבוצה.  

הפקה ופרסום בעברית, אנגלית וספרדית של הספר " 120←70 הקונגרס הציוני הראשון   3
מסד למדינת ישראל" . הספר נמכר למבקרים ובימי עיון.

נחתם חוזה עם המועצה להנצחת הרצל במשרד ראש הממשלה לשיתוף פעולה ב - 4   4
אירועים מרכזים להנחלת מורשתו של חוזה המדינה. האירועים שהתקיימו בשיתוף 

פעולה זה הניבו את:

חגיגות יום הרצל בהר. ביום זה נחשפו קרוב ל-1000 תלמידים וחניכי שנת שירות א. 
למורשתו של הרצל. 

בשבוע הראשון של יולי קיימנו פעילות פתוחה לקהל הרחב.ב. 

ביום פטירתו של הרצל התקיים יום פעילות גדוש עם קרוב ל-400 שליחים היוצאים ג. 
לעולם היהודי, סביב משנתו והרלוונטיות שלו להיום.

הישגים



2021

מטרות
קיום כנס עולמי לרבנים ומנהיגי קהילות לציון "70 שנה למדינת ישראל"  1
קיום סמינרים וכנסים אזוריים לרבנים ומנהיגי קהילות  2
קיום חמישה שבתונים לציון 70 שנה למדינת ישראל והגדלת מספר המשתתפים בהם   3
הפקת ערכות חינוכיות ופרסומים חדשים  4
שליחויות קצרות לחגי תשרי ופסח ושליחות ארוכה "בן-עמי"  5

המערך לשירותים 
רוחניים בתפוצות

פרויקטים מרכזיים
  

הסתיים בהצלחה יתרה כנס עולמי ל-140 רבנים מ-42 קהילות בתפוצות. הכנס שילב   1
הרצאות, דיונים וסיור בבקעת הירדן.

התקיימו 5 כנסי רבנים: בגרמניה, שוויץ, פולין, ובישראל כנס רבני דרום אפריקה וכנס    2
רבניRCA . מספר המשתתפים בכנסים גדל.

התקיימו חמישה שבתונים: בלונדון, ריו דה ז'ניירו, מוסקבה, טורונטו ובואנוס איירס.   3
מתוכנן עוד אחד במוסקבה.

אירוע נוסף שהתקיים הוא כנס "לימוד" הלסינקי.  4
הפקות חדשות והחשובות שבהן:  5

ערכה לציון "70 שנה למדינת ישראל"א. 
הפקת ערכה חינוכית ל"יום ירושלים"ב. 
הגדה לפסח לילדים בשפה המקדוניתג. 

בחגי תשרי ופסח יצאו ששה זוגות שליחים לסייע לרב לניהול תפילות, ובקיום פעילויות   6
לבני הנוער על משמעות החג.

שליחי "בן עמי" –עשרה שליחים שוגרו לששה יעדים: שבדיה, פינלנד, אסטוניה,   7
אוסטריה, איטליה ופולין.

הישגים

כנס עולמי לרבנים מהתפוצות לציון "שבעים שנה למדינת . 1
ישראל"

 140 רבנים מ-42 מדינות השתתפו בכנס מוצלח 
ומרשים בן שלושה ימים, שהתקיים בירושלים. הכנס 

כלל הרצאות, דיונים ויום סיור בבקעת הירדן.

תחרות לעיצוב כרזות "70 שנה למדינת ישראל" . 2
 המערך לשירותים רוחניים בשיתוף מכללת "אמונה", 
ערכו תחרות כרזות, במסגרתה התבקשו הסטודנטים 

לעצב כרזה לציון 70 שנה למדינת ישראל.
ועדת השיפוט בחרה 3 כרזות שמעצביהן זכו בפרסים.
הכרזות נשלחו לכל הקהילות היהודיות, והן מוצגות 

בבתי ספר, במרכזים קהילתיים ובבתי כנסת. 

סדר ט"ו בשבט בקהילות היהודיות . 3
  המערך ארגן סדרי ט"ו בשבט שהתקיימו בשתיים עשרה 

קהילות. ולצורך זה אף הופקה חוברת סדר ט"ו בשבט 
אשר תורגמה לשבע שפות שונות.

בהלסינקי בירת פינלנד השתתפו חברי הקהילה באירוע 
שארגנו שליחי "בן עמי".

כנס רבני דרום אפריקה בישראל . 4
 חמישים מרבני דרום אפריקה בראשותו של הרב 

ד"ר זאב גולדשטיין, רבה הראשי של דרום אפריקה, 
השתתפו בכנס מיוחד, שנערך בירושלים, לציון "שבעים 

שנה למדינת ישראל".
במסגרת הכנס הוקדש יום אחד לסיור בבקעת הירדן, 

בהדרכתו של האלוף )מיל( עוזי דיין, סיור שאיפשר 
לרבנים להבין את המורכבות של חבל ארץ זה, ואת 

המשמעות העמוקה של בקעת הירדן כ"נכס אסטרטגי 
למדינת ישראל".
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מטרות
חיזוק מעמדה של החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית כזרוע ביצוע  מקצועית של ממשלת ישראל   1

בתחום ההתיישבות.
העמקת שיתופי פעולה עם ממשלת ישראל בתחומים שונים.  2
המשך מימוש תכנית עבודה 2017 וקביעת תכנית עבודה לשנת 2018 - בהתאם לנהלי העבודה, ועל פי מסמך   3

המדיניות של שר החקלאות, וחתימת הסכם המסגרת בין משרד החקלאות וההסתדרות הציונית העולמית, תוך 
הקפדה על שקיפות ובקרה נאותים.

פעולות תכנון - המשך פעולות בנושאי תכנון אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017:  א. מבואות ערד -   4
תכניות מתאר ל-4 ישובים חדשים. ב. שיבולת-כפר שילוב בגליל התחתון ג. עיר אובות בערבה ד. תכנון הקמת 

ישוב דרוזי בגליל.
פעולות חברה וקליטה - חיזוק והרחבת הקהילה הכפרית באמצעות פעולות בנושאי חברה וקליטה המסייעים   5

לצמיחה דמוגרפית, העצמה קהילתית,  איתנות חברתית וגיבוש קבוצות התיישבות, לרבות עולים.
"טיפול נקודתי" בישובים חלשים - ליווי, חיזוק וביסוס ישובים חלשים בתת אכלוס או במשבר חברתי וכלכלי.  6
תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי - סיוע בתשתיות לאמצעי יצור לפרט ו/או לישוב,  ברמה היישובית והאזורית,   7

בהתאם לתחום הגיאוגרפי.
הקמת מחנות זמניים לקליטה - תכנון, רכישה, הצבה, שיפוץ והרחבה של מבנים יבילים וקשיחים לצורך קליטת   8

מועמדים להתיישבות וכן פיתוח התשתית הפיזית למבנים אלה, וזאת כדי לאפשר קליטת משפחות באותם 
הישובים.

המשך פעולות שיקום יישובי עוטף עזה לאחר מבצע "צוק איתן".  9

פרויקטים מרכזייםהחטיבה להתיישבות
מיטל – ישוב חדש בגלבוע. 1

 מקדמים ודוחפים קדימה את התוכניות לישוב החדש "מיטל" 
שעל רכס הגלבוע בצמוד למוסד השיקומי מלכישוע. בשיתוף 
עם קק"ל, משרד השיכון ומשרד החקלאות מוקם בימים אלו 

מחנה זמני לקראת הקמת הישוב החדש. 
בתמונה: בסיור על הקרקעות בגלבוע יחד עם ירון שפיר, סגן 

ראש המועצה האזורית עמק המעיינות ויואב אריאל, מנהל 
מרחב צפון בחטיבה להתיישבות. 

  התיישבות – עכשיו גם באקדמיה!. 2
ב-20 במרץ התקיים כנס השקת תכנית ללימודי המרחב 

הכפרי במכללת ספיר. 
התכנית הינה פרי יוזמה של "פורום צוות היגוי למרחב 

הכפרי" הכולל גופים רבים ובניהם משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, החטיבה להתיישבות, המנהל לבנייה 

כפרית במשרד השיכון, השרות לעבודה קהילתית במשרד 
הרווחה, הרשות לפיתוח הנגב, החברה למתנ"סים, 

התנועות המיישבות וקק"ל, ובשיתוף פעולה עם המכללה 
האקדמית ספיר. כיבד את הכנס בנוכחותו ובהרצאה 

מאלפת הרמטכ"ל לשעבר - בני גנץ.
מקומה של ההתיישבות בעולם האקדמי חשוב ביותר 

ותכנית זו תסייע לעגן ביתר שאת את חשיבות ההתיישבות 
והמגזר הכפרי בתודעה הציבורית.

יריד ההתיישבות הכפרית של ישראל. 3
במהלך חודש יולי הפיקה החטיבה להתיישבות יריד התיישבות במרכז הירידים בתל אביב. במשך יומיים הציגו 

ביריד 30 מועצות אזוריות, 200 ישובים שהציעו כ-6,700 מגרשים לבנייה בזמינות מידית.
כ-1,500 מבקרים פקדו את היריד והתעניינו במעבר מהעיר לכפר. היריד היה מוצלח מאוד והחזיר את אופציית 

ההתיישבות למרכז העניינים. הסלוגן "להתאהב. להתיישב" תפס את השיח התקשורתי והציבורי ואנו מקווים שנוכל 
לקיים יריד במתכונת דומה גם בשנת 2019 

אירוע 50 שנה לחטיבה להתיישבות. 4
 לא מעט אנשים שפועלים למען "הפרחת 

השממה" ועוסקים במפעל ההתיישבות בארץ 
ישראל הגיעו לחגוג יחד אתנו, ושיתפו את 

האורחים במשמעות ההתיישבות עבורם. ביניהם, 
נשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין, שר 

החקלאות ופיתוח הכפר - ח"כ אורי אריאל, יו"ר 
ההסתדרות הציונית העולמית- אברהם דובדבני,  

ראש החטיבה להתיישבות - גאל גרינוולד, 
סגן שר הבטחון - אלי בן דהאן, ח"כ בצלאל 

סמוטריץ', ראש סיעת הבית היהודי - ח"כ שולי מועלם,  מנכ"ל החטיבה 
להתיישבות - צביקי בר- חי, חברי ההנהלה הציונית, ראשי המועצות 

האזוריות ויושבי ראש החטיבה להתיישבות לדורותיהם. הנשיא, במילים 
שיצאו מהלב ונכנסו אל הלב, סיכם את דבריו במשפט - "ההתיישבות תמיד 

מנצחת"!

הפעלת תקציב החטיבה להתיישבות: לאחר תקופה   1
ארוכה ומאתגרת, בתחילת חודש ינואר, חודשו דיוני 

ועדת התמיכות של החטיבה להתיישבות. 
הפעלת 4 קולות קוראים בתחומים: חברה וקליטה,   2

 תשתיות ובינוי, טיפל נקודתי, סיוע יזמי חקלאי.
הוועדה בשיתוף משרד החקלאות ומשרד האוצר 

בוחנת ומנקדת את הקולות הקוראים שיצאו למועצות 
האזוריות בשלושה נושאים – חברה וקליטה, תשתיות 
בינוי וטיפול נקודתי )ישובים במשבר(. בנושא חברה 

וקליטה תמו הדיונים והמועצות קיבלו הודעות על 
תמיכות בהיקף של כ 17- מיליון ₪  ובתחום של 

תשתיות ובינוי בסכום של כ 76-  מיליון ₪. החטיבה 
להתיישבות חזרה להיות גורם משמעותי ומוביל 

ותמשיך לפעול למען חיזוקה של הפריפריה הכפרית 
במדינת ישראל.

סיורים בשטח: בשיתוף עם בכירים במשרדי הממשלה   3
השונים , שרים, חברי כנסת, החשב הכללי של 

משרד האוצר, יו"ר קק"ל ועוד. בסיורים אלו נחשפים 
המשתתפים לפעילות החטיבה להתיישבות בשטח 

ופוגשים את "הלקוחות" ביישובים, בענפי התעסוקה 
והתיירות וחווים את השפעתם של עובדי החטיבה 

בתחומי חברה קליטה ובינוי.
מקיבוץ של השומר הצעיר ליישוב קהילתי מגוון - כרם   4

 שלום שבעוטף עזה
היישוב כרם שלום ספג מכות קשות בשנים האחרונות 
ביניהן ירידה גדולה בילודה ועזיבת תושבים בעקבות 
הפיגועים הרבים. בעזרת משרד החקלאות, החטיבה 

להתיישבות, התנועה הקיבוצית יחד עם מועצה 
אזורית אשכול מתחזק הקיבוץ וקולט משפחות 

רבות אל חיקו. הקיבוץ מוגדר היום כיישוב מעורב. 
לאחרונה נוצר קשר עם הקיבוץ הדתי, שניאות 

להקים גרעין של משפחות בכרם שלום.
עולים לגליל ולנגב!  החטיבה להתיישבות בשיתוף   5

עם ארגוני עולים, משרדי ממשלה והמועצות 
האזוריות מתכוונים להקים 2 מרכזים לקליטת עולים 

 להתיישבות בנגב ובגליל לקראת קיץ 2019 
בסיור שקיימנו בגליל התחתון יחד עם נציגי המועצה 
האזורית ועם ארגוני קליטת עלייה מצרפת בחנו את 

האפשרויות להקים מרכז קליטה זמני. הרעיון המרכזי 
הוא הקמת התשתיות הפיזיות יחד עם שילוב העולים 
בקהילה, אימוץ משפחות והשקעה רחבה כדי לגרום 

לקליטה מיטבית. 

הישגים
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מטרות
ארגון "כנס הרצל" - על מאזן החזון, המעש והאסטרטגיה הציונית. בהשתתפות מנהיגים, אנשי אקדמיה,   1

ונציגים בכירים ובעלי שם מהעולם.
גיוס תרומות למימון פעולות הצ"ע.   2
הקמת קרן  מלגות לסטודנטים דרוזים ציונים.  3
איתור פרויקטים שיותאמו לקרנות ייעודיות.  4
פעילות בינלאומית ללימודי ישראל באוניברסיטאות שונות באירופה, שלוש הראשונות כמודל יהיו:  בוקרשט,   5

 Israel Institute - פראג, וקראקוב בשיתוף עם

היחידה לגיוס משאבים

פרויקטים מרכזיים
אירוע הענקת קרן מלגות לסטודנטים דרוזים ציוניים. 1

  חלוקת מלגות לסטודנטיות וסטודנטים מהעדה 
הדרוזית הלומדים מדעים במוסדות להשכלה גבוהה 

ברחבי הארץ. המלגות במימון המחלקה למפעלים 
ציוניים  של ההסתדרות הציונית העולמית ומשפחת 
רינה וד"ר נסים לוי, הרואים חשיבות ומשמעות רבה 

בקידום סטודנטים בני ובנות העדה הדרוזית הלומדים 
במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ.  בשנת 

תשע"ח קיבלו 36 סטודנטים דרוזים ציוניים מלגות 
ובשנת תשע"ט יקבלו 72 סטודנטים. 

  הקמת קיר זיכרון על דופן קיר מוזיאון הרצל!. 2
  על דיוקנו של הרצל הוכנו כ-240 שלטי הנצחה שינציחו תורמים את 

יקיריהם. הנצחה אישית על קיר הזיכרון תאפשר לחבר בין הזיכרון המשפחתי-
אישי לבין הזיכרון הציוני- לאומי. מטרתנו להגיע לתורמים המעוניינים 

להנציח את יקיריהם בהר הרצל  ולחבר את מורשתם   האישית עם החזון 
הציוני ומורשת הרצל, בדרך מיוחדת ערכית ומרגשת לדורי דורות.

הפקת סרט תדמית על מוזיאון ומרכז הרצל בשפות עברית ואנגלית. 3
  הסרט מתאר את מרכז ומוזיאון הרצל ואת הפעילות הנעשית שם, ומטרתו 

לשווק את  המרכז והמוזיאון על מנת לגייס תרומות, בארץ ובחו"ל, וגם בקרב 
מבקרים פוטנציאלים.

הישגים
הקמת חבר נאמנים וגיוס כספים למוזיאון הרצל.  1
גיוס כספים מתרומות אישיות למימון כנס הרצל.  2
 הקמה ושיווק קיר זיכרון בדמות הרצל עם 240   3

לוחיות, להנצחה תורמים את יקיריהם.
הפקת סרט תדמית למוזיאון ומרכז הרצל ב-3 שפות:   4

עברית, אנגלית, רוסית )בהפקה(.

ארגון מפגש בלונדון לתורמים פוטנציאליים למרכז   5
הרצל. 

ארגון  אירועים בחסות הפדרציה הציונית בבריטניה:   6
מרץ 2017,  מרץ 2018  

הכפלת סכום התרומה לקרן מלגות דרוזית ציונית   7
וכתוצאה מכך הגדלת מספר הסטודנטים הזכאים 

מ-36 ל-72 

מטרות
פיתוח מנהיגות יהודית בעולם בדגש על מנהיגות צעירה.   1
חיזוק מנהיגות יהודית קיימת בדגש על קשר עם ישראל.   2
פיתוח רשת של מנהיגים ופעילי קהילות מסביב לעולם.   3
קידום מטרות הצ"ע בארץ ובעולם.  4

המרכז למנהיגות הר הרצל

פרויקטים מרכזיים
קורס שנתי של פיתוח מנהיגות בישיבת 'אורייתא' . 1

  במהלך השנה האחרונה המרכז למנהיגות הכשיר צעירים מצטיינים לתפקידי 
מנהיגות מגוונים. מדובר בצעירים הנמצאים בארץ במסגרת ישיבת אורייתא - 

ברובע היהודי בירושלים. מתוך תלמידי הישיבה נבחרה קבוצה של 20 תלמידים 
אשר עברו הכשרה ממוקדת בנושאי מנהיגות, מתוך מטרה להעצים את 

המנהיגות שבהם כדי שזו תשמש אותם בקמפוסים ובמגוון תפקידים 
בקהילה היהודית.  ההכשרה כוללת גם מפגשים שבועיים לאורך השנה, 

שבתונים, הכרות מעמיקה של יומיים במדבר, מפגשים עם דוברים 
מתחום ההסברה, ועוד. בסיום ההכשרה מבצעים המשתתפים פרויקט 

אישי הקשור לתחום הלימוד האקדמי/עיסוקי שלהם בשנה הבאה. 
התכנית הסתיימה בתחילת יוני בטקס חלוקת תעודות למשתתפים 

והוקרה לתורם שמימן את התכנית. 

  סמינר מנהיגות - עמ"י: עתיד מנהיגות יהודית בגרמניה!. 2
 בתחילת חודש מאי, 2018 התכנסו במרכז הסמינרים של ה-ZWST 30 אנשי קהילה מרחבי אירופה וישראל לסמינר 

בנושא ניהול משא ומתן.  לראשונה, בסמינר זה, הבאנו משלחת של ישראלים מישראל )לא ישראלים שגרים בחו"ל( 
על מנת לקרב את המשתתפים מהתפוצות לארץ, ולהעמיק את תחושת העמיות. ההכשרה מתאפיינת בתכנים 
הנלמדים בשילוב מידע חדשני מעולם המנהיגות והניהול יחד עם מקורות ישראל והציונות. ההנחיה והלמידה 

בסמינרים היא התנסותית וחווייתית, והמשתתפים מעורבים  ופעילים בתהליכי הלמידה, ועל כן היא מותאמת אישית 
לכל אחד ואחת. כמו כן, הלמידה יוצאת מהניסיון  האישי ומתכונות הלומד, לתיאוריות ולמודלים הנלמדים.

פיתוח מנהיגות יהודית באטלנטה. 3
במהלך חודש פברואר התקיימו מספר מפגשים אזוריים של המרכז באטלנטה, ארה"ב. ד"ר שמחה לייבוביץ' העומד 

בראש המרכז נפגש במהלך ביקורו שם עם 300 משתתפים אשר נחשפו לפעילויות, מהם 90 סטודנטים, ו-210 
מבוגרים, הפועלים בתחומי מנהיגות שונים בקהילה. קהל היעד של המפגשים היה מגוון וכלל: ראשי מחלקות 
ומנהלי תכניות לפיתוח מנהיגות באוניברסיטת KSU, סטודנטים ב - KSU, פעילי חב"ד ושלוחי חב"ד, ישראלים 

בקהילה, מורים ומחנכים ועוד. 

הישגים
קשר עם מוסדות אקדמיים: אישור התכנית לתואר   1

שני במנהיגות יהודית ע"י אוני' Erfurt בגרמניה. 
בניית תכנית משותפת ל - Med עם מכללת אורנים 

במנהיגות קהילתית.
חיזוק הקשר עם המנהיגות היהודית בדרום אפריקה:   2

 קשר עם מרכז Osrin  בקייפטאון, סמינר לרבנים בארץ.

במהלך השנה האחרונה כ-1500 משתתפים מהארץ   3
ומהעולם עברו השתלמויות, סדנאות, וסמינרים 

בפיתוח מנהיגות על פי שיטת המרכז. 
שתי תכניות עומק למנהיגות צעירה - תוך מיון   4

ובחירה של המשתתפים, ותהליך הערכה אחרי 
התכניות. 
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מטרות
הקמת מסגרת ארגונית למיצוב הצ"ע: חיבור לארגונים היהודיים, הציוניים והקהילות היהודיות, מעגלי השפעה.  1
הרחבת מסגרת האולפנים לעברית במסגרת "מרכזי עידוד עליה", יצירת ערך מוסף לאולפנים.  2
שיווק תכנית מורים שליחים וחיבור לבתי הספר היהודיים ברחבי בריטניה, בניית תשתית לריכוז המורים שליחים   3

ברמת הקליטה,  הטיפול והקשר הרציף.
קשר ופעילויות בבתי הכנסת והמרכזים הקהילתיים ברחבי הממלכה והמדינות העוטפות.   4
השתלבות באירועים הציוניים ברחבי בריטניה.  5
קיום והשתתפות באירועים ציוניים, אירועי שנת ה-70 לישראל, ימים לאומיים, סיבובי הרצאות, סדנאות וימי עיון.  6

נציגות ההנהלה 
הציונית בבריטניה

הישגים
32 אולפנים פועלים, פתיחת כיתות אולפן חדשות,   1

התרחבות לדבלין, בלפסט ובהמשך 2019 לגיברלטר. 
שילוב תלמידי האולפנים בעשרות האירועים בהם 

הצ"ע משתלבת ויוזמת. 
קיום טקסים לאומיים בשיתוף פעולה עם הקהילות,   2

הבאת מרצים וימי עיון בנושאים לאומיים במסגרת 
שירותים רוחניים.

קיום שני אירועי יום הזיכרון, אירוע יום העצמאות   3
בעברית, מסיבת יום העצמאות המרכזית בלונדון, 

אירועי ה-70 לתלמידים, יום העצמאות לקהילה 

הליברלית, שבת חגיגית לציון שנת ה-70 למדינת 
ישראל בקהילות האורתודוקסיות, תערוכת ה-70 

4   ,BDS-ריכוז היוזמות האקטיביות נגד תופעת ה
חיבור בהתראה מידית בין הארגונים והפרטים לכוח 

משימה.
באוקטובר 2018 מלאו 100 שנה להולדתו של הנשיא   5

חיים הרצוג: הצ"ע UK יזמה את האירועים שהתקיימו 
ברחבי היבשת ע"פ תחנות חייו: בלפסט - עיר 

הולדתו, דבלין, לונדון, ישראל. במהלך 5 ימים 
התקיימו 10 אירועים ממלכתיים בהם השתלבו כל 

 המסגרות הקהילתיות בכל אחד מהאתרים.

פרויקטים מרכזיים
 מכלול אירועי העצמאות בבריטניה - 70 למדינת ישראל. 1

 עם פרוס עלינו שנת ה-70, השתלבה הצ"ע מיד 
במאמץ ליצירת מכלול האירועים לציון המועד החגיגי. 

הנציגות קבעה קווי תוכן, יצרה בידול בין האירועים 
השונים והציעה מסגרות הפקתיות לשילוב כל הזרמים 
והאוכלוסיות היהודיות, כך שכל יהודי בבריטניה ימצא 

את מקומו.  תשומת לב מיוחדת הוקדשה לפעילות בתוך 
בתי הספר היהודיים, להם נתפרו תכניות מיוחדות לפי 

סוגי אוכלוסייה וגילאים. הפעילות כללה מסיבות, פעילות 
אקטיבית והרצאות. 

  השתלמויות, כנסים והרצאות!. 2
 נציגות הצ"ע בבריטניה מרכזת את נושא ההשתלמויות בתחום הוראת 

העברית והציונות, תוך דגש על מנהיגות, ישראל ויהדות. השתלמות 
מורי העברית נערכה במרכז הקהילתי-JW3  ע"י המחלקה לעידוד עליה 

ונציגותה בבריטניה. 
יום עיון תורני בנושא 70 שנה למדינת ישראל נערך בקהילת קינלוס 
בסיוע המערך לשירותים רוחניים, אליה הגיעו ללונדון כ-30 מרצים 

בתחומי היהדות והציונות, והרצו במהלך היום כולו בפני מעל ל- 1000 משתתפים. 
סדרות הרצאות בפני קהילות וערים בכל רחבי הממלכה כבר נערכו ועוד מתוכננות בהמשך שנה זו.

מטרות
אולפני עברית - ביסוס התשתית הקיימת, ופיתוח והרחבה של כיתות האולפן ברחבי צרפת,  בלגיה ומרוקו.  1
חגיגת 120 שנות ציונות - הגברת המודעות הציונית בקרב הקהילה היהודית בצרפת.  2
קיום אירועי יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל ברחבי צרפת, בשותפות עם המוסדות הלאומיים.  3

נציגות ההנהלה 
הציונית בצרפת

פרויקטים מרכזיים
 אירועי סיום שנה של תלמידי האולפנים בפריס ובמרסיי. 1

 עם סיומה של שנת לימודים מוצלחת התקיימו מסיבות חגיגיות 
בפריז ובמרסיי. בפריז השתתפו כ-400 איש

ובמרסיי כ-150   
את האירועים כיבדו בנוכחותם נציגים מהמשרד בארץ, אופק 

ישראלי, ראשי הקהילה וראשי הארגונים היהודים. 
במהלכם התקיימה הרקדת ענק ושירה ישראלית 

בציבור, בהנחית להקת "אדמה". 

  אירועי 120 שנות הציונות. 2
 בינואר 2018 לציון 120 שנה לקונגרס הציוני 

הראשון, קיימה הצ"ע צרפת בפאריס יום עיון בנושא 
"הציונות - אתמול, היום ומחר - זמן לחשיבה, בין 

הישגים לפרספקטיבות".  
כ-300 איש, ביניהם נציגי המוסדות הקהילתיים 

הגדולים, התכנסו באולם העירייה של הרובע ה-16  
משה כהן, נציג הצ"ע בצרפת, פתח את האירוע 

בדברי ברכה. משתתפי הפאנלים, בכירים מהקהילה, 
תרמו, כל אחד בתחומו, לשיח אינטלקטואלי מרתק 

ומעשיר ביותר. שני חברי פרלמנט, קלוד גואסגן ומאיר חביב וראש עיריית הרובע ה-16, קלוד גואזגן, כיבדו 
בנוכחותם את האירוע וברכו את המשתתפים. במהלך האירוע התכנסו אנשי רוח ואקדמיה שדנו על ההיסטוריה של 

הציונות ועל תחיית השפה העברית. את היום המוצלח סיכם אברהם דובדבני, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית.
            

מערך האולפנים מתפתח ומשגשג לשביעות רצונן של הקהילות המקומיות. קהילות נוספות מעוניינות להצטרף   1
לפרויקט אך לדאבוננו, בשל מגבלות תקציביות נבצר מאתנו בשלב זה  להיענות בחיוב.

אירוע 120 שנות ציונות  התקיים ב-14 בינואר 2018 בעיריית הרובע ה- 16 בפריס, בהשתתפות נכבדים   2
מהקהילה, אנשי רוח ואקדמיה וקהל רב.

אירועים לציון יום העצמאות ויום ירושלים בשיתוף פעולה מלא עם המוסדות הלאומיים - קרן היסוד, קק''ל   3
והסוכנות היהודית. האירועים התקיימו בערים מרכזיות בצרפת, וכללו נאומים של אנשי ציבור ונציג ההנהלה 

 הציונית והופעות של זמרים אורחים מהארץ.

הישגים
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מטרות
העמקת שיתופי הפעולה ויצירת הזדמנויות חדשות מתוך הצורך של הקהלים השונים, תוך הכשרת הקרקע   1

ופתיחת הדלתות עבור כלל יוזמות מחלקות הצ"ע וקידומן.
המשך מיפוי העמקה והכרה אישית של הקהילות וחיזוק בעלי תפקידים מקומיים.  2
מיצוב הנציגות ככתובת לעשייה משותפת, ציונית, ישראלית ויהודית ברורה עבור הקהילות.  3

נציגות ההנהלה 
הציונית באמל"ט

פרויקטים מרכזיים
 מגה ישראל 70. 1

 ייזום, גיוס שותפים קהילתיים והובלת אירוע 
ספורט, תרבות וחינוך ציוני בסימן 70 שנה למדינת 

ישראל, בחגיגת עצמאות ענקית בהשתתפות 
כ-4,000 משתתפים מ-25 קהילות שונות, בהם 

כ-120 רצים, כ-200 רקדנים ורקדניות, מעל 500 
ספורטאים ו-700 חניכי קורסי מדריכים, מבוגרים 

וצעירים. 

  "בואו נעמוד דקה" ו-"T-פילין". 2
 חיזוק ועיצוב זיכרון נופלי מערכות ישראל 

במסגרת תפילה לשלום מדינת ישראל וחיילי צה"ל 
ומיזם "בואו נעמוד דקה".

לקראת יום הזיכרון נערכה בבואנוס איירס תפילה המונית של 
כ-700 מתפללים מקהילות שונות לשלום חיילי צה"ל ומדינת 

ישראל. הנציגות, יזמה וערכה סרטון ברכה של צה"ל/פיקוד חיל 
הים, ליהודי אמל"ט לרגל יום העצמאות. פעילות זו מצטרפת 
למיזם "בואו נעמוד דקה", אפליקציית צפירה ומילות ה'יזכור' 

בספרדית, אנגלית צרפתית ורוסית, לקרוב רגע ההתייחדות עם 
זיכרון נרצחי השואה ונופלי מערכות ישראל לקהילות היהודיות 

בתפוצות.

נציגות הצ"ע באמל"ט הינה מוסד לאומי רלוונטי, זמין ופרואקטיבי, נוכח ושותף לכל הקהלים היהודיים   1
הציוניים בכל הגילאים, שחזונו, יעדיו ומטרותיו מוכרים בקהילה היהודית בזכות שורה ארוכה מאד של 

פעילויות במערכת החינוך הפורמאלית והלא פורמאלית, במוסדות הקהילתיים המגוונים, בבתי הספר, בקורסי 
המדריכים, בתנועות הנוער, מועדוני הספורט ובתי הכנסת.

הנציגות יוזמת ומוזמנת תדיר להיות שותפה בתכנון ובעשייה הקהילתית בהם מוטמעת הזיקה למדינת ישראל,   2
הכרת החברה הישראלית, צה"ל כצבא העם, הזהות היהודית והשפה העברית.

בזכות אופי פועלה, הפכה הנציגות למוסד המאחד את הקהילות היהודיות ומהווה גשר ופלטפורמה לשיתופי   3
 פעולה בעשייה ציונית בין הקהילות השונות.

הישגים

מטרות
קידום השפה העברית: לימוד ושימוש בשפה בעזרת מורים שליחים, ארגון המורים לעברית והמועצה ללשון   1

ולתרבות העברית.
הכשרת מורים לעברית כשפה שניה – פיתוח תכניות להכשרת צוותי הוראה באוניברסיטת מידלברי.  2
עריכת  טקסים וחגיגות לציון 120 שנות ציונות, 70 שנה להחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר, 70 שנה למדינת   3

ישראל ו-50 שנה לשחרור ירושלים, תוך הגברת המודעות לרעיון הציוני  והקשר למדינת ישראל.
מיצוב ההסתדרות הציונית העולמית והכרת מגוון פעילויותיה בקרב ארגונים יהודיים ארציים בצפון אמריקה,   4

באמצעות פעילות בקהילות ובהשתתפות בכנסים ארציים.
קידום החינוך הציוני במערכת החינוך היהודי מהגיל הרך עד מערכות החינוך הגבוה.  5
הפצת תכניות ההסתדרות הציונית העולמית בקרב מגוון קהילות, משפחות, צעירים ובוגרים, קבוצות ישראלים,   6

יהודים דוברי רוסית וכו'

נציגות ההנהלה 
הציונית בצפון אמריקה

פרויקטים מרכזיים
 ציון 120 שנות ציונות בסימן כ"ט בנובמבר. 1

 התנועה הציונית חגגה לאחרונה 120 שנות ציונות יחד עם יובלות נוספים; 100 
שנה להצהרת בלפור, 70 שנה לעצמאות ישראל, 50 שנה לאיחוד ירושלים וגם 

70 שנה להחלטת החלוקה של האו"ם  בכ"ט בנובמבר. לקראת האירוע ערכה 
המשלחת הציונית בצפון אמריקה סרטון וידאו שהוקרן על גבי 11 מסכי סוכנות 

רויטרס בטיימס סקוואר. ולאחר מכן הופץ ברשתות החברתיות וזכה בלמעלה 
ממיליון צפיות. הסרטון משלב קטעי ארכיון יחד עם קטעים אותנטיים מהמציאות 

העכשווית בניו יורק  תוך ביטויי הזדהות ותמיכה בישראל. סלוגן המוטו הבולט 
בסרט היה  # I love Israel. ארגונים יהודיים רבים הוזמנו להשתתף במחווה לישראל וברכו את המדינה בסרטון 
עצמו, כולל ברכות של סלבריטאים ישראלים. ההדים שהגיעו מכל קשת הארגונים בצפון אמריקה היו מדהימים 

והביעו התפעלות רבה מהרעיון ומהביצוע המיוחד של הסרטון. 

  תכנית להכשרת מורים לעברית באוניברסיטת מידלברי. 2
 בחודש יולי התקיים בקורסי הקיץ "בית הספר לעברית" במידלברי, בו מתקיימת תכנית להכשרת מורים להוראת 
עברית כשפה שניה, ניתנה הרצאה על חיזוק השפה העברית למשפחות התלמידים לתואר שני, וכן  התכנס צוות 

חשיבה עם פרופ' ורדית רינגוולד ומספר מומחים נוספים באשר למרכזי השפה והתרבות העברית.   מבין 22 
בתיה"ס להוראת שפות במידלברי ביה"ס לעברית כולל השנה את מספר התלמידים הגבוה ביותר. ההכרה במעמד 

של בי"ס פורמלי לעברית באוניברסיטה הינו הישג אדיר וחסר תקדים.

הישגים
תחיית השפה העברית בצפון אמריקה הינה תופעה   1

חדשה יחסית, מפתיעה ומעוררת תקוה. מספר 
לומדי השפה העברית עולה בהתמדה. כמו גם מספר 

המורים השליחים. 
בשנת  2013 הוקמה המועצה לשפה והתרבות   2

העברית ביוזמת הצ"ע, המאגדת תחת קורת גג 
אחת את הארגונים העוסקים בהוראת השפה 

העברית, אנשי שם וחוקרי השפה העברית וקרנות 
וארגונים פילנתרופיים התורמים למועצה משאבים, 

המאפשרים לה להמשיך ולפעול. נפתחו מסגרות 
לימוד ייחודיות כמו מערכת  בתי הספר הציבוריים 

 Hebrew Charter Schools שלימודי העברית בהם 

מסובסדים ע״י הקרן. השנה האחרונה מצטיינת 
בהרחבה משמעותית של פעילות המועצה והגדלת 

מספר חבריה.
 בנובמבר יתקיים הכנס ה-7 לשפה העברית בצפון   3

אמריקה הכולל 3 מסלולים- מורים שליחים, מורים 
מקומיים לעברית וליהדות וכנס המועצה לשפה 

העברית. ישתתפו מאות מורים מרצים וחברי 
מועצה.

קיום אירועים גדולים ורבי משתתפים כמו אירוע   4
כ"ט בנובמבר בטיימס סקוואר ובעיקר הפצת 

הסרטון שהוכן לכבוד האירוע, מופע של שלמה 
ארצי, מרוץ ISRUN , מצעד ההצדעה לישראל ומשט 

ההצדעה לישראל.
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מטרות
הגברת הפעילות של המוסד ליהדות המתקדמת במוסקבה.  1
הגברת הידע והחשיפה של השפה העברית והתרבות היהודית בקרב הקהילות היהודיות בעולם.  2
הגברה וחיזוק הקשר עם הקהילות הרפורמיות בתפוצות.  3

האיגוד העולמי 
ליהדות מתקדמת

פרויקטים מרכזיים
1 . EUPJ הכנס הדו-שנתי של האיגוד האירופי ליהדות מתקדמת 

בפראג
יותר מ 350 נציגים מ-28 מדינות התכנסו בפראג )-26

2018 4 29( ללמוד, להתפלל ולדון בעתידה של התנועה 
ליהדות מתקדמת, התחדשותה וחוזקה באירופה. שלושה ימים 

של סדנאות בעיר העתיקה של פראג, הכוללת היסטוריה 
עשירה של העם היהודי, סיורים, למידה ועשייה. 

  ראיונות הסטודנטים מהמוסד ליהדות מתקדמת לגייגר קולג'. 2
המוסד ליהדות מתקדמת, שהוקם ב-2015 בשותפות של 

WUPJ, מכללת אברהם גייגר, האוניברסיטה הרוסית למדעי 
הרוח ואוניברסיטת פוטסדם, מכשיר רבנים דוברי רוסית עם 
תארים מוסמכים לשרת קהילות יהודיות באזור. במשך שלוש 

השנים הראשונות, מספר הסטודנטים גדל לשבעה עשר. 
בחודש יוני, אחרי ראיונות אינטנסיביים, התקבלו שלושה 

סטודנטים, שהרשימו את הועדה בידע שלהם, בשלות אישית 
ומוטיבציה. המספר משקף את הסטנדרטים הגבוהים של 
המוסד ושל תלמידיו. בעוד שנתיים יסיימו שלשתם את 

התארים הראשונים, כאשר שנה אחת ילמדו בישראל, וימשיכו לעוד שנתיים 
לתואר שני באוניברסיטת פוטסדם ולהסמכה רבנית בגייגר.                                      

גידול בכמות התלמידים שלומדים במוסד ליהדות המתקדמת במוסקבה.  1
עידוד ללימודי עברית בכל הפעילויות במחנות הקיץ בחמ"ע  בעזרת התאמת התכנים החינוכיים בתכנית   2

המחנות.  
קיום הכנס הדו-שנתי של האיגוד האירופי ליהדות מתקדמת EUPJ בפראג, בהשתתפות של יותר מ-350 נציגים   3

 מ-28 מדינות.

הישגים

מטרות
להדגיש חינוך שמחזק את הזהות היהודית, הציונית, והמסורתית בכל תכניותיה של מסורתי עולמי.  1
לתמוך, לעודד ולתת כלים בתפעול הארגוני של קהילות מסורתיות סביב העולם.  2
לספק שירותי הדרכה לבני הנוער ולבוגרי התנועה.  3

מסורתי עולמי

פרויקטים מרכזיים
 נוע"ם עולמי סמינר בינלאומי. 1

 בין ה-18-21 בינואר 2018, 34 מנהיגים צעירים של 
נוע"ם, תנועת הנוער הציונית של התנועה המסורתית, 

מ-12 מדינות מ-5 יבשות נפגשו בניס שבצרפת 
לסמינר בינלאומי שהתמקד בנושאי הדרכה וחינוך 

בלתי פורמאלי על ישראל של היום. משבצת זמן 
הוקדשה לשיטות ללימוד השפה העברית כשפה שניה 
במחנות קיץ של התנועה, יחידת זמן נוספת הוקדשה 

ל-70 דרכים לדבר על ישראל. דיברנו גם על: סרטים, 
להט"בים, שמות רחובות בארץ, ושביל ישראל. פעילות 

נוספת התמקדה בדרך ללמד סוגיות של דת ומדינה 
בתנועה מסורתית. בנוסף, הוקדש זמן רב לנושאים של גיבוש התנועה 

העולמית, תקשורת בין הסניפים ושיתופי פעולה בינלאומיים. 

  מסורתי אירופה באוקראינה'. 2
 בין ה-8-11 ביוני 2018 , 40 נציגים מקהילות מסורתיות מ-10 מדינות 
הגיעו לקייב לסמינר של מסורתי אירופה. בסמינר השתתפו בסיורים על 

ראשית הציונות ועל השואה באוקראינה וקיימו שיחות על חינוך ציוני 
בקהילות של התנועה. דיברו על ההשקפות השונות בחינוך ציוני ועל שיטות 

לימוד שונות לגילאים שונים. בקרו באתר באבי יאר, שהיה ממוקדי הטבח 
הגדולים ביותר בשואה, וגם השתתפו ביום של טיול מודרך בעקבות מייסדי 

הציונות באודסה: אחד העם, ז'בוטינסקי, פינסקר, דיזנגוף ועוד רבים 
וטובים.

ב-2018 התקיימו שני סמינרים של "מסורתי אמל"ט", שהוא  ארגון-העל שתומך בקהילות המסורתיות   1
במדינות אמריקה הלטינית. מסורתי אמל"ט נועד לעודד שיתוף פעולה בין המדינות ולאפשר להם יצירת 

תכניות משותפות המבוססות על ערכיהם המשותפים: חיי קהילה, פלורליזם, שוויון, דמוקרטיה, ציונות והלכה 
בדרך המסורתית.

מאות בני נוער ומנהיגים צעירים עברו הכשרות בנושאי יהדות, ציונות ומסורתיות במסגרת התכניות "דרכי   2
נוע"ם" בארגנטינה וברזיל, ובמסגרת תכנית "כיוון" בצ'ילה, וסמינר מדריכים באוקראינה.

הבאנו מנהיגים צעירים לישראל לתכנית בת שישה שבועות בשם "ואן וורד נוע"ם עולמי" שבמרכזה תכנים של   3
יהדות מסורתית, מקומה של ישראל ביהדות, והענקת כלים להיות המדריכים ומנהיגים של העתיד. משתתפי 

 התכנית הגיעו משבדיה, בריטניה, קניה, אוגנדה, צ'ילה ואוקראינה.

הישגים
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מטרות
הגנה על מדינת ישראל באומות המאוחדות והסוכנויות המסונפות אליה.  1
מאבק בחרם )BDS( ובאנטישמיות.  2
תמיכה ביחסים הדיפלומטים של מדינת ישראל ותיקון סילופים לגבי ישראל בתקשורת הבינלאומית ובשיח   3

הציבורי.

בני ברית

פרויקטים מרכזיים
בני ברית והאומות המאוחדות

 המפגש עם מנהיגים לאומיים הינו חיוני למאבק באנטישמית שמתפשטת באומות 
המאוחדות. בני ברית העולמי פעיל באו"ם מאז שהוקם ומחויב לדאוג לכך שהאו"ם 

יעמוד בערכים ובשאיפות לשמם הוקם.
 1. משלחת בינלאומית של 25 מנהיגי הארגון ותומכים השתתפה במשלחת 

השנתית למועצה לזכויות אדם של האו"ם בז'נבה. המשלחת נפגשה עם 
דיפלומטים בכירים מכ-40 מדינות. ביניהם: ארה"ב, ברזיל, מצרים, גרמניה, 

יוון, יפן, רוסיה ובריטניה. במהלך הפגישות דנו הנציגים במיקוד המוטה 
והאובססיבי של המועצה כנגד מדינת ישראל – כדוגמת סעיף 7 בסדר היום של 

המועצה, שתוקף את ישראל בלבד בעוד הפרות זכויות אדם של כל החברות 
האחרות במועצה נידונים יחד בסעיף אחר. זאת בנוסף להחלטות ולמנגנונים 

הרבים שמטרתם לגרום לדמוניזציה של ישראל. בני ברית גם אירח קבלת 
פנים במטה האו"ם בז'נבה עבור דיפלומטים ובכירים באו"ם. משם המשיכה המשלחת למטה אונסק"ו בפריז. בנוסף 

לפגישות עם דיפלומטיים בכירים מכ-24 מדינות, ביניהן ארה"ב, ארגנטינה, ברזיל, מצרים, גרמניה, קניה, הודו 
ורוסיה המשלחת נפגשה גם עם מזכ"ל אונסק"ו דאז אירינה בוקובה ובכירים אחרים בארגון. פגישות אלו התמקדו 

בהחלטות פרו-פלסטינאיות שהתקבלו באונסק"ו ובגופים המסונפים אליו, שמטרתן לעוות את מטרת הארגון 
ולמחוק את הקשר היהודי לאתרים קדושים בישראל. השנה התקיימה התייעצות של ראשי הארגון עם המזכ"לית 

החדשה של אונסק"ו, אודרי אזולאי.
2. משלחת בינלאומית של בני ברית נפגשה עם תריסר ראשי מדינה בעצרת הכללית ה-72 של האו"ם בניו יורק. 

במהלך פגישות אלו, המשלחת דנה בנושאים בוערים כגון תמיכה כלכלית של אירן בארגוני טרור, הקונפליקט 
הישראלי-פלסטיני, אנטישמיות גלובלית והעוול המתמשך שנגרם למדינת ישראל בתוך מוסדות האו"ם. המשלחת 
נפגשה בין היתר עם מלך ירדן עבדאללה השני, נשיא מצרים מוחמד אל-סיסי, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, 

שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב ושר החוץ הארגנטינאי חורחה פאורי.

הישגים
נציג בני ברית נאם בפני המועצה לזכויות אדם של   1

האו"ם נגד כוונת המועצה להכניס לרשימה שחורה 
חברות שיעשו עסקים בישראל.

בני ברית העולמי היה שותף לארגון הסמינר   2
לאקטיביזם בבריסל מול האיחוד האירופי  בשיתוף 

 )EUJS( התאחדות הסטודנטים היהודים באירופה
וארגון KAHAL  20 סטודנטים יהודים מרחבי אירופה 

וארה"ב השתתפו בסמינר בן ארבעה ימים שכלל 
פגישות, סדנאות בפרלמנט האירופי, וועדות 

וביקורים בשגרירויות רלוונטיות.

בני ברית יזם משלחת מנהיגות לגאורגיה   3
ואזרבייג'אן. הקבוצה סיירה באתרים יהודיים 

היסטוריים ותרבותיים ונפגשה בטבליסי ובבאקו עם 
ראש ממשלת אזרבייג'אן, ארתור רסיזייד, וראש 

הממשלה הגיאורגי, גיאורגי קויריקשווילי, עם נציגי 
ממשל נוספים, דיפלומטים ישראלים ואמריקאים, 
נציגים של הקהילה היהודית המקומית ומנהיגים 

דתיים. אזרבייג'אן וגאורגיה מקיימות יחסים טובים 
עם מדינת ישראל. הקהילות היהודיות ההיסטוריות 

במדינות אלו חיות בחברה סובלנית נטולת גילויי 
 אנטישמיות.

ה ל ה נ ה ה ן  ח ל ו ש ב ם  י נ ו ג ר א ה ו ם  י מ ר ז ה ת  ו ח ו ד
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AIMS
1. Defending the State of Israel at the United Nations and affiliated bodies.
2. Combating BDS and Anti-Semitism.
3. Supporting Israel’s diplomatic relations and correcting false perceptions of Israel in the international press and 

public discourse.

B’nai B’rith

MAIN PROJECTS
B’NEI B’RITH AND THE UNITED NATIONS

B’nai B’rith and The United Nations Engaging with world leaders is imperative 
to combating the anti-Israel animus that has become pervasive at the United 
Nations. B’nai B’rith International, active at the U.N., is committed to holding the 
U.N. accountable to its essential founding values and aspirations.
1. An international delegation of more than 25 B’nai B’rith leaders and supporters 

participated in the annual B’nai B’rith advocacy delegation to the U.N. 
Human Rights Council (UNHRC) in Geneva. The delegation met with senior 
diplomats from some 40 countries. During the meetings, delegates discussed 
the UNHRC’s biased and obsessive focus on Israel — exemplified by the 
council’s Agenda Item 7, which attacks Israel alone while the human rights 
records of all other members are discussed under a different agenda item — as 
well as the countless resolutions and mechanisms aimed at demonizing Israel. 
The delegation continued to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in 
Paris. In addition to meetings with senior diplomats from some two-dozen countries, the delegation also met 
with then-UNESCO Director-General Irina Bokova and other senior UNESCO officials. These meetings focused on 
Palestinian-sponsored resolutions within UNESCO bodies that pervert the mission of the organization by seeking 
to erase Jewish connections to holy sites in Israel. This year the leaders of the organization met with the current 
Director-General of UNESCO, Ms. Audrey Azoulay for consultations.

2. B’nai B’rith International delegation met with dozens of world leaders on the sidelines 
of the 72nd United Nations General Assembly in New York. During these meetings, 
the delegation discussed priority issues including Iran’s sponsorship of terrorist 
organizations, the Palestinian-Israeli conflict, global anti-Semitism and continuing 
mistreatment of the Jewish state within U.N. bodies. The scheduled meetings 
included those with King Abdullah II of Jordan, Egyptian President Abdel Fattah el-
Sisi, Turkish President Recep Tayyip Erdo�an, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 
and Argentine Foreign Minister Jorge Faurie, among others.

ACHIEVEMENTS
1. B’nai B’rith representative spoke out directly at the 

Human Rights Council against a council-initiated 
plan to potentially blacklist companies doing 
business in Israel.

2. B’nai B’rith International co-organized and 
sponsored the annual EU Activism Seminar 
together with the European Union of Jewish 
Students (EUJS) and KAHAL that brought 20 
Jewish students from across Europe and the 

United States to Brussels for a four-day seminar 
with meetings and workshops in the European 
Parliament, Commission and relevant embassies.

3. B’nai B’rith brought a leadership delegation to 
Georgia and Azerbaijan. The group toured Jewish 
historic and cultural sites and met with Prime 
Minister of Azerbaijan Artur Rasizade and Georgian 
Prime Minister Giorgi Kvirikashvili, along with other 
government representatives, the ranking American 
and Israeli diplomats in both capitals, representatives 
of the local Jewish community and religious leaders.

Reports from the streams of Judaism and Organizations at the Executive Table
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AIMS
1. Increase the activity of the Institute for Progressive Judaism in Moscow.
2. Increase knowledge and exposure of the Hebrew language and Jewish culture among Jewish communities around 

the world.
3. Increase and strengthen the connection with Reform communities in the Diaspora.

The World Union for 
Progressive Judaism

MAIN PROJECTS
1.  Biannual conference of the European Union for 

Progressive Judaism (EUPJ) in Prague
More than 350 representatives from 28 countries met 

in Prague in April to study, pray and discuss the future of 
Progressive Judaism, and its renewal and strength in Europe. 
The Conference comprised of three days of workshops in the 
old city of Prague, including the rich history of the Jewish 
people, tours, study and activity.

2.  Interviews of students from the Institute for 
Progressive Judaism for Geiger Kolleg

The Institute of Progressive Judaism, founded in 2015 in collaboration 
with WUPJ, Abraham Geiger Kolleg, the Russian University for the 
Humanities and Potsdam University, trains Russian-speaking rabbis to 
serve in Jewish communities in the region. In the first three years the 
number of students has grown to seventeen. In June, after intensive 
interviews, three students who impressed the committee with their 
knowledge, personal maturity and motivation were accepted. The number 
reflects the institution's high standards and that of its students. In two 
years' time the three will complete their bachelor’s degrees, with a year’s study in 
Israel, and continue to postgraduate studies in Potsdam University and rabbinical 
ordination at Geiger.

ACHIEVEMENTS
1. Growth in the number of students who attend the Institute for Progressive Judaism in Moscow.
2. Encouraged Hebrew studies in summer camps in the CIS by tailoring the educational content to the camps’ 

program. 
3. Biannual conference of the European Union for Progressive Judaism (EUPJ) in Prague with participation of 

more than 350 representatives from 28 countries EUPJ.

Reports from the streams of Judaism and Organizations at the Executive Table
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AIMS
1. Emphasize education that strengthens Jewish, Zionist and Masorti identity in all of Masorti Olami’s programs.
2. Support, encourage and provide tools in organizational operation of Masorti communities around the world.
3. Supply counseling services to teens and graduates of the movement.

Masorti Olami

MAIN PROJECTS
1. Noam Olami international seminar

In January 2018, 34 young leaders of Noam, the Masorti 
movement’s Zionist youth movement, from 12 countries in 5 
continents, met in Nice, France for an international seminar 
focusing on informal education on Israel today. A session was 
dedicated to methods of teaching Hebrew as a second language in 
the movement’s summer camps and another session was devoted 
to 70 ways to talk about Israel. We also discussed movies, LGBT 
people, names of streets in Israel, the Israel Trail, and how to 
teach topics of state and religion in the Masorti movement. 
Much time was also spent on topics of consolidating the world 
movement, communication between branches and international 
collaboration. 

2. Masorti Europe in Ukraine
From June 8-11, 2018, 40 representatives from Masorti communities in 10 

countries went to Kiev for the Masorti Europe seminar. They took part in tours 
on the beginnings of Zionism and on the Holocaust in Ukraine and discussed 
Zionist education in the movement’s communities. They spoke about the 
different views in Zionist education and different teaching methods for 
various age groups, visited Babi Yar, the site of one of the biggest massacres 
during the Holocaust, and took part in a day’s guided tour in the footsteps of 
the founders of Zionism in Odessa: Ahad Ha’am, Jabotinsky, Pinsker, Dizengoff 
and many others.

ACHIEVEMENTS
1. In 2018 two seminars of “Latin American Masorti Olami,” took place. Latin American Masorti Olami is 

an umbrella organization that supports Masorti communities in Latin America, and intends to encourage 
collaboration between the countries and to enable them to create a joint program based on shared values: 
community life, pluralism, equality, democracy, Zionism, and Jewish law in the Masorti path.

2. Hundreds of teens and young leaders have taken part in programs on Judaism, Zionism and Masorti values in 
the Darchei Noam programs in Argentina and Brazil, the Kivun program in Chile and a seminar for counselors in 
Ukraine.

3. We brought young leaders to Israel for a six-week program named Onward Noam Olami centering on values 
of Masorti Judaism, Israel’s place in Judaism, and tools for being the counselors and leaders of the future. 
Participants arrived from Sweden, Great Britain, Kenya, Uganda, Chile and the Ukraine.

Reports from the streams of Judaism and Organizations at the Executive Table



28

AIMS
1. Increase collaborations and create new opportunities that stem from various communal needs, while preparing 

the ground and opening doors for all WZO departments.
2. Continue mapping, deepen personal acquaintance with the communities and strengthen local figures/

officeholders.
3. Position the branch as an address for clear shared Zionist, Israeli and Jewish activity for the communities.

Zionist Executive Branch 
in Latin America

MAIN PROJECTS
1.  Mega Israel 70

Initiating, recruiting community partners and leading a cultural, 
Zionist educational and sports event on the topic of Israel’s 70th 
year, in a giant Independence celebration in which 4,000 people 
from 25 different communities took part, including 120 runners, 
200 dancers and more than 500 athletes and 700 participants in 
courses for counselors, adults and young people. 

2. “Let’s stand for a minute” and “T-fillin”
Remembering the fallen in Israel’s wars with the prayer for the 

state of Israel and IDF soldiers: before Yom Hazikaron 700 people 
from different communities prayed for the IDF’s 
soldiers and the State of Israel in Buenos Aires. The 
branch initiated and edited an IDF/Naval Command 
video with greetings for the Jews of Latin America 
for Yom Ha’atzmaut. This activity joins the “Let’s 
stand for a minute” project, an app with a siren 
and the words of Yizkor in Spanish, English, French 
and Russian, to make the moment of remembering 
Holocaust victims and the fallen of Israel’s wars 
accessible to Jewish communities in the Diaspora.

ACHIEVEMENTS
4. WZO’s branch in Latin America is a relevant, available and proactive national institution for all Jewish Zionist 

audiences of all ages, and its vision, objectives and aims are known to the Jewish community due to many 
activities in the formal and informal education system, varied community institutions, sports clubs and 
synagogues.

5. The branch often initiates and is invited to be a partner in the community planning and activity in which the 
connection to Israel, recognition of Israeli society, the IDF as the army of the people, Jewish identity and the 
Hebrew language are integrated.

6. Due to the nature of its work, the branch unites the Jewish communities and is a platform for collaboration in 
Zionist activity between the different communities.
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AIMS
1. Promote the Hebrew language with the help of teacher shlichim, the National Association of Teachers of Hebrew 

and the Council for Hebrew Language and Culture.
2. Train teachers of Hebrew as a second language. Programs in Middlebury University for training teaching staff.
3. Organize ceremonies and festivities to mark 120 years of Zionism, the 70th anniversary of the UN decision on 

Kaf Tet BeNovember, Israel’s 70th anniversary and the 50th anniversary of the reunification of Jerusalem, while 
increasing awareness of the Zionist idea and the connection to the State of Israel.

4. Position WZO and achieve awareness of the variety of its activity among national Jewish organizations in North 
America, through activity in the communities and participation in nationwide conferences.

5. Promote Zionist education in the Jewish education system from early childhood to higher education.
6. Disseminate WZO programs among a variety of communities and age groups.

Zionist Executive Branch 
in North America

MAIN PROJECTS
1. 120 years of Zionism Kaf Tet BeNovember event

The Zionist movement celebrated 120 years of Zionism as well as the centenary 
of the Balfour Declaration, Israel’s 70th anniversary, the 50th anniversary of the 
reunification of Jerusalem and the 70th anniversary of the UN decision on Kaf Tet 
BeNovember. The Zionist delegation in North America prepared a video that was 
screened on 11 Reuters screens in Times Square and distributed in social networks 
and had more than a million views worldwide. The video combines archive materials 
with authentic items from contemporary life in New York that express identification 
with and support for Israel. The main slogan was #I love Israel. Jewish organizations 
were invited and took part in a salute to Israel on the video. The clip aroused 
enthusiasm in from a variety of organizations in North America and expressed admiration for the idea and its unique 
implementation. 
2. Program for training Hebrew teachers at Middlebury University

During the month of July summer courses of Middlebury University take place for training teachers of Hebrew as 
a second language; postgraduate students and doctoral students come from around the world to participate in the 
program. A think-tank met with Prof. Vardit Ringwald and a number of other experts on the Hebrew language and 
culture centers. Of the 22 schools of language teaching in Middlebury, the Hebrew school has the most students 
this year. Recognition of the status of a formal school of Hebrew in a university is an immense and unprecedented 
achievement.

ACHIEVEMENTS
1. Revival of the Hebrew language in North America 

is a relatively new and surprising phenomenon, 
which arouses hope. The number of Hebrew 
learners is constantly rising and so is the number 
of teacher shlichim. 

2. In 2013 the Council for Hebrew Language and 
Culture was founded at the initiative of WZO. The 
council incorporates the organizations involved 
in teaching Hebrew, well-known figures, Hebrew 
researchers and philanthropic organizations and 
foundations that donate funds to the council. 
Special study frameworks have opened, including 
a system of Hebrew charter schools where 

Hebrew studies are subsidized by the Steinhardt 
foundation. The last year saw a significant increase 
in the council’s activity and its membership.

3. In November, the 7th Hebrew language conference 
took place in North America. It included 3 tracks: 
teacher shlichim, local teachers of Hebrew and 
Judaism and the conference of the Council for the 
Hebrew Language. Hundreds of teachers, lecturers 
and council members participated.

4. Holding large events with many participants: 
Kaf Tet BeNovember in Times Square event and 
dissemination of a video in honor of the event, 
a performance by Shlomo Artzi, the Isrun race, a 
Salute to Israel parade and solidarity flotilla.
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AIMS
1. Establish an organizational framework to position WZO: connection to the Jewish and Zionist organizations 

and the Jewish communities, spheres of influence.
2. Expand Hebrew ulpanim in the framework of Aliyah Promotion Centers, create added value for the ulpanim.
3. Market a teacher shlichim program and connect to Jewish schools throughout Britain, build an infrastructure 

to coordinate teacher shlichim at the level of absorption, handling and ongoing connection.
4. Connection and activities in synagogues and community centers throughout the UK. 
5. Integration in Zionist events throughout Britain.
6. Organize and take part in Zionist events, Israel’s 70th anniversary events, national days, lecture tours, 

workshops, seminars.

Zionist Executive Branch 
in Britain

ACHIEVEMENTS
1. 32 active ulpanim, new ulpan classes, expansion 

to Dublin and Belfast and in 2019 to Gibraltar. 
Involving ulpan students in dozens of events that 
the WZO initiates and takes part.

2. National ceremonies in collaboration with the 
communities, bringing lecturers and seminars 
on national topics in the framework of Religious 
Affairs.

3. Two Yom Hazikaron events, Yom Ha’atzmaut event 
in Hebrew, central Yom Ha’atzmaut party in London 
(ZF), 70th anniversary events for students (JFS), 

Yom Ha’atzmaut for the Liberal community, Shabbat 
to mark Israel’s 70th anniversary in the Orthodox 
communities, the Israel 70 exhibition at JW3. 

4. Coordination of active initiatives against the BDS, 
instant communication between the organizations 
and task force members.

5. October 2018 is the centenary of President Chaim 
Herzog’s birth: WZO UK initiated events according 
to his life’s stations: Belfast – the city of his 
birth, Dublin, London, Israel. All the community 
frameworks at all the sites took part in 10 state 
events over 5 days.

MAIN PROJECTS
1. Independence events in Britain – Israel’s 70th anniversary 

WZO joined the activity to create an ensemble of events to mark 
the festive occasion. The WZO UK chose topics, created differentiation 
between the various events and proposed organizational frameworks 
to involve all Jewish populations. Particular attention was given to 
activities in the Jewish schools, for whom specialized events according 
to age-groups, denomination, etc. was planned; it included 
parties, active involvement and lectures. 

2. In-service training, conferences and lectures!
WZO in Britain coordinates the subject of in-service training 

on Hebrew teaching and Zionism, with emphasis on Israeli and 
Jewish leadership. The Aliyah Promotion Department and its 
representatives in Britain carried out in-service training for 
Hebrew teachers at the JW3 community center. 

A Torah seminar on Israel’s 70th anniversary took place in the 
Kinloss community with the assistance of the Center for Religious 
Affairs. 30 lecturers in the fields of Judaism and Zionism spoke 
during the day to an audience of 1,000 participants.  Lectures 
took place throughout the entire UK took place and are planned for the rest of this year.
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AIMS
1. Hebrew ulpanim – strengthen the existing infrastructure, and develop and expand ulpan classes throughout 

France, Belgium and Morocco.
2. 120 years of Zionism celebrations – increase awareness of Zionism among the Jewish communities in France.
3. Carry out events to celebrate Israel’s 70th anniversary throughout France, in collaboration with the national 

institutions.

Zionist Executive Branch 
in France

MAIN PROJECTS
1.  End-of-year event of ulpan students in Paris and Marseilles

At the end of a successful year, some 400 people took part in 
parties in Paris and some 150 in Marseilles.

The events were attended by WZO representatives from Israel, 
Ofek Yisraeli, heads of the community and heads of the Jewish 
organizations. 

The events featured giant dance sessions and Israeli 
singalongs led by the Adama ensemble. 

2. 120 years of Zionism events
In January 2018, WZO France held a seminar in Paris 

on “Zionism – Yesterday, Today and Tomorrow, Time to 
Think: Achievements and Perspectives” to mark the 120th 
anniversary of the First Zionist Congress.

300 people, including the representatives of the large 
community organizations, met in the 16th arrondissement 
city hall. Moshe Cohen, WZO’s representative in France, 
opened the event with greetings. The panelists, senior 
figures from the community, contributed to a fascinating and enriching intellectual discussion. Two members of 
parliament, Claude Goasguen and Meir Habib, and mayor of the 16th arrondissement, Claude Goasguen, honored the 
event with their presence and addressed the participants. WZO chair Avraham Duvdevani summed up the successful day.

ACHIEVEMENTS
1. The system of ulpanim is developing and flourishing to the satisfaction of the local communities. Other 

communities want to join the project, however, due to budgetary limitations we are unable to give a positive 
answer at this time.

2. A 120 years of Zionism event took place on in January 2018 in Paris, with the participation of dignitaries from 
the community, intellectuals and academics and a large audience.

3. Events to mark Yom Ha’atzmaut and Yom Yerushalayim in full collaboration with Keren Hayesod, KKL and the 
Jewish Agency. Events took place in the main cities in France and included speeches by public figures and the 
representative of the Zionist Executive and performances of guest singers from Israel.
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AIMS
1. Organize the Herzl Conference - on the balance of Zionist vision, action and strategy with the participation of 

leaders, academics and well-known, senior representatives from throughout the world.
2. Raise donations to finance WZO activity. 
3. Establish a scholarship fund for Druze Zionist students.
4. Locate projects that will suit targeted funds.
5. International activity for Israel studies in different universities in Europe, the first three as a model will be     

Bucharest, Prague and Kraków in cooperation with the Israel Institute.

The Fundraising Unit

MAIN PROJECTS
1. Event to award scholarships to Druze Zionist students

  Distributing scholarships to students from the Druze 
community studying science in higher education institutions 
throughout Israel. The scholarships are financed by WZO’s 
Zionist Enterprises Department and the Rina and Dr. Nissim 
Levy family who see great importance and significance in 
advancing students from the Druze community who study in 
higher education institutions throughout Israel.  36 Druze 
Zionist students received scholarships in 2017–2018 and 72 
students are to receive in 2018-2019.  
2. Building a commemorative wall on the wall of the Herzl Museum 

 Some 240 commemorative plaques were prepared on which donors will 
commemorate their loved ones.
Personal commemoration on the commemorative wall will make it possible to 
connect the personal-family memory with the national Zionist one. Our aim is 
to reach donors who want to commemorate their loved ones on Mt. Herzl, and 
to connect their personal heritage with the Zionist vision and Herzl’s heritage 
in a special and moving way for future generations.
3. Producing a corporate video for the Herzl Museum and Center in Hebrew 

and English - 
The video portrays the Herzl Museum and Center and their activity, with the 

aim of marketing the Center and the Museum in order to raise funds in Israel 
and abroad and also among potential visitors

ACHIEVEMENTS
1. Establishment of a board of trustees, and 

fundraising for the Herzl Museum.
2. Fundraising from personal donations to finance the 

Herzl conference.
3. Building and marketing a commemorative wall 

in Herzl’s image with 240 plaques, for donors to 
commemorate their loved ones.

4. Producing a corporate video for the Herzl Museum 

and Center in 3 languages: Hebrew, English and 
Russian (in production).

5. Organized a meeting in London for potential donors 
to the Herzl Center. 

6. Organized events sponsored by the British Zionist 
Federation: March 2017, March 2018. 

7. Doubling the sum donated to the Zionist Druze 
scholarship fund and thereby increasing the number 
of eligible students from 36 to 72.
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AIMS
1. Develop Jewish leadership in the world with emphasis on young leadership. 
2. Strengthen existing Jewish leadership with emphasis on the connection with Israel. 
3. Develop a network of leaders and community activists from around the world. 
4. Promote WZO aims in Israel and the world.

Mount Herzl Leadership Center

MAIN PROJECTS
1. Leadership development year course in Yeshivat Orayta 

During the past year the center for leadership trained outstanding 
young people who study at Yeshivat Orayta in the Jewish Quarter in 
Jerusalem for varied leadership roles. A group of 20 of the yeshiva’s 
students underwent specific training, with the aim of increasing their 
leadership so that it will serve them on the campuses and in a variety of 
roles in the Jewish community. The program included weekly meetings 
throughout the year, Shabbat programs, two days in the desert, meetings 
with speakers from the field of Israel advocacy, etc. Participants carry out an 
individual project related to their field of academic study next year. At the end 
of the program certificates were awarded to the participants and the donor who 
financed the program was honored. 

2. Ami seminar: the future of Jewish leadership in Germany
At the beginning of May 2018, 30 members of communities from throughout 

Europe and Israel met in ZWST’s seminar center for a seminar on conducting negotiations.  For the first time, we 
brought a delegation of Israelis from Israel (not Israelis who live abroad) in order to bring the participants from the 
Diaspora closer to Israel and deepen the feeling of peoplehood. The program is characterized by a combination of up-
to-date knowledge from the world of leadership and management together with Jewish and Zionist sources. Moderation 
and study in the seminars are hands-on and experiential, and participants are involved and active in the individually-
tailored learning processes. The learning process stems from the personal experience and characteristics of the student, 
and expands to theories and models learned.

3. Developing Jewish leadership in Atlanta
During February a number of regional meetings of the center took place in Atlanta, USA. The center’s head, Dr. Simcha 

Leibovich, met with 300 participants, of whom 90 are students and 210 adults from different fields of leadership in the 
community. The target audience included department heads and managers of leadership programs in KSU university, 
students at KSU, Chabad activists and shlichim, Israelis in the community, teachers and educators, and others.

ACHIEVEMENTS
1. Connection with academic institutions: approval of 

the master’s program in Jewish leadership of Erfurt 
University, Germany. Building a joint M.Ed. program 
with Oranim College on community leadership.

2. Strengthened the connection with the Jewish 
leadership in South Africa: connection with the 
Osrin center in Cape Town, and a seminar for rabbis 

in Israel.
3. During the past year about 1,500 people in Israel 

and from abroad have taken part in courses, 
workshops and seminars in leadership development 
according to the center’s method. 

4. Two in-depth programs for young leadership – 
screening and selecting the participants, and the 
evaluation process after the program. 
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AIMS
1. Strengthen the status of the Settlement Division in the World Zionist Organization as a professional executive 

arm of the government of Israel in the field of settlement.
2. Increase collaboration with the government of Israel in different fields.
3. Continue to implement the 2017 work program and decide on a work program for 2018 – in accordance with the 

work procedures and the Minister of Agriculture's policy document, and sign the agreement between the Ministry 
of Agriculture and WZO, while ensuring proper transparency and monitoring.

4. Continued activity on subjects of planning that were approved in the work program for 2017: a. Mevuot Arad – 
outline plan for 4 new localities. b. Shibbolet – integrative village in the Lower Galilee. c. Ir Ovot in the Arava. 
d. Planning a Druze settlement in the Galilee.

5. Strengthen and expand the rural community through activities on topics of society and absorption that help 
demographic growth, community empowerment, social resilience, and consolidating groups for settlement, 
including new immigrants.

6. Accompany, strengthen and build up weak localities that are underpopulated or in social and economic crisis.
7. Employment and change-generating infrastructures - Help with infrastructures for means of production for the 

individual and/or locality, according to the geographical area.
8. Establish temporary camps for absorption – mobile and permanent buildings in order to absorb candidates for 

settlement and develop the physical infrastructures of these buildings to enable absorption of families in those 
localities.

9. Continued activity to renovate Gaza Perimeter localities after Operation Protective Edge.

Rural Growth and 
Development Division

ACHIEVEMENTS
1. Activation of the Division budget: After a long and 

challenging period, the discussions of the Division’s 
support committee were renewed in January. 

2. Activation of four calls for proposals in the 
fields of society and absorption, infrastructures 
and building, specific help, agricultural project 
assistance. The committee, with the collaboration 
of the Ministry of Agriculture and the Ministry of 
Finance, is examining tenders issued to regional 
councils on society and absorption, infrastructures 
and building, and specific help (localities in 
crisis). The discussions on society and absorption 
have ended and the councils received notices on 
support of about NIS 17 million, and in the field of 
infrastructures and building of a sum of about NIS 
76 million. The Division is again a significant and 
leading entity, and will continue to act to strengthen 
the rural periphery in Israel.

3. Tours on the ground: In collaboration with senior 
officials in the different government ministries, 
ministers, Knesset members, the Ministry of 
Finance's accountant general, the chair of KKL, 
etc. Participants are exposed to the Division’s 
activity on the ground and they meet the “clients” 
in the localities, in employment and tourism, and 
experience the impact of the Division's employees in 

society, absorption and building.
4. From a Hashomer Hatzair kibbutz to a diverse 

communal settlement – Kerem Shalom in the Gaza 
Periphery. Kerem Shalom has suffered severely in 
recent years from a great decline in births and many 
residents leaving due to terror attacks. With the help 
of the Ministry of Agriculture, the Rural Growth and 
Development Division and the Kibbutz Movement, 
together with Eshkol Regional Council, the kibbutz is 
becoming stronger and is absorbing many families. 
Today the kibbutz is defined as a mixed settlement. 
Recently contact has been made with Kibbutz Hadati, 
which has agreed to establish a group of families in 
Kerem Shalom.

5. Going up to the Galilee and the Negev!  The 
Division, in collaboration with new immigrants’ 
organizations, government ministries and the 
regional councils intends to establish 2 centers for 
immigrant absorption for settlement in the Negev 
and the Galilee in summer 2019. Together with the 
regional council’s representatives and organizations 
for absorbing aliyah from France, we examined the 
possibilities for establishing a temporary absorption 
center in the Lower Galilee. The idea is to build the 
physical infrastructures as well as integrate the new 
immigrants in the community, in order to achieve 
optimal absorption. 
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MAIN PROJECTS
1. Meytal – a new locality in the Gilboa

Plans for a new locality, Meytal, on the Gilboa range 
next to Malkishua rehabilitation center, are underway. In 
collaboration with KKL, the Ministry of Housing and the 
Ministry of Agriculture, a temporary camp is now being 
built in preparation for building the new settlement. In 
the picture: a tour of the Gilboa with Yaron Shafir, Emek 
Hama'ayanot regional council deputy head and Yoav Ariel, 
northern region manager in the Settlement Division. 

2.   Rural settlement – now in academia!
A conference was held in March to launch the rural studies 

program at Sapir College. This program is an initiative of 
the Rural Area Steering Committee Forum, which includes 
government ministries, the Rural Growth and Development 
Division, the Negev Development Authority, IACC, rural 
settlement movements and KKL, in collaboration with Sapir 
Academic College. Former Chief of Staff Benny Gantz gave a 
fascinating lecture.

The place of rural settlement in the academic world is 
important and this program will help to anchor the importance 
of settlement and the rural sector in public awareness.

3. Israel’s rural settlement fair
During July the Settlement Division organized a successful two-day fair in the Tel Aviv Convention Center: 30 regional 

councils and 200 localities offering 6,700 available building plots exhibited. About 1,500 people visited the fair and 
expressed an interest in moving from the city to villages. The slogan “to fall in love, to settle” caught the attention of 
media and public discourse and we hope that we will be able to hold a fair in a similar format in 2019 as well.

4. 50 years of the Settlement Division event
Many people who work to “make the desert bloom” and are active 

in rural settlement in Israel came to celebrate with us, and told the 
guests what settlement means for them, including the president 
of Israel, Mr. Reuven Ruvi Rivlin; Minister of Agriculture and Rural 
Development, MK Uri Ariel; WZO chair Avraham Duvdevani; the 
Division head Gael Grunewald; deputy Minister of Defense Eli Ben 
Dahan; MK Bezalel Smotrich; HaBayit HaYehudi faction head MK Shuli 
Mualem; the Division’s CEO Zviki Bar-Hai; Zionist Executive members; 
heads of regional councils; and former chairs of the Settlement 
Division. The president, in words that came from the heart, 
concluded his words with the sentence “rural settlement 
always wins”!
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AIMS
1. World conference for rabbis and community leaders to mark 70 years of the State of Israel.
2. Regional seminars and conferences for rabbis and community leaders.
3. Five Shabbatot to mark 70 years of the State of Israel with a greater number of 

participants. 
4. Produce new educational kits and publications.
5. Short shlichut for High Holidays and Passover and a long-term Ben Ami shlichut

The Center for Religious 
Affairs in the Diaspora

ACHIEVEMENTS
1. Successful world conference for 140 rabbis and 42 communities in the Diaspora, which 
included lectures, discussions and a trip to the Jordan Valley.
2. Five rabbis’ conferences: in Germany, Switzerland, Poland, and in Israel a conference 
of rabbis from South Africa and a conference of RCA rabbis. The number of participants 
increased.
3. An additional event that took place was the Helsinki Limud conference.
4. New publications, of which the most important are:

a. Kit to mark 70 years of the State of Israel
b. Educational kit for Yom Yerushalayim
c. Passover Haggadah for children written in Macedonian

5. During the High Holidays and Passover six couples of shlichim went to help the rabbi to 
run prayers and to carry out activities for teens on the meaning of the holiday.
6. Ben Ami shlichim – ten shlichim were sent to six destinations: Sweden, Finland, Estonia, 
Austria, Italy and Poland.

21

MAIN PROJECTS
  

1.  World conference of rabbis from the Diaspora to 
mark ‘70 years of the State of Israel’

140 rabbis from 42 countries took part in a successful 
and impressive three-day conference in Jerusalem. The 
conference included lectures, discussions and a day trip to 
the Jordan Valley.

2. Contest to design a ‘70 years of the State of 
Israel’ poster 

The Center for Religious Affairs in the Diaspora in 
collaboration with Emunah College held a contest in 
which students designed a poster to mark 70 years of 
the state. The committee of judges selected 3 posters 
and awarded prizes. The posters were sent to all the 
Jewish communities and they are on display in schools, 
community centers and synagogues. 

3. Tu B’Shvat Seder in Jewish communities 
The Center produced a Tu B’Shvat Seder booklet in seven 

different languages for the Tu B’Shvat Seder that took place 
in twelve communities. 

In Helsinki, Finland, the community members took part 
in an event organized by the Ben Ami shlichim.

4. Conference of rabbis from South Africa in Israel 
Fifty rabbis from South Africa, headed by Rabbi Dr. Ze’ev 

Goldstein, the chief rabbi of South Africa, took part in 
a special conference in Jerusalem to mark "70 Years of 
the State of Israel." A day was dedicated to a tour of the 
Jordan Valley, under the guidance of Major-General (res.) 
Uzi Dayan, which enabled the rabbis to understand the 
complexity of this region, and the deep significance of the 
Jordan Valley as a “strategic asset of the State of Israel.”
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AIMS
1. Increase the number of visitors to the Herzl Center for the varied activity, tours and 

workshops. 
2. Increase the number of guided tours of Mt. Herzl by Sherut Leumi girls for school groups. 
3. Significant educational emphasis on the 120th anniversary of the First Zionist Congress.
4. Create fruitful collaboration with the Council for Commemorating Herzl.

The Herzl Center

1. The number of visitors and participants in the Herzl Center's activities grew in the last 
year by 3%, with emphasis on special education groups and people with disabilities, as 
part of improving the Center’s accessibility to the public.  
2. The number of tours of Mt. Herzl guided by Sherut Leumi girls grew significantly this 
year, and reached varied populations. A tour of the museum followed by a tour of Mt. Herzl 
provides a complete and meaningful educational unit for a group.  
3. Producing and publishing in Hebrew, English and Spanish the book 70> 120: The First 
Zionist Congress, the Foundation Stone of the State of Israel, which is sold to visitors and 
at seminars.
4. A contract was signed with the Council for Commemorating Herzl in the Prime Minister’s 
Office on collaboration in 4 central events to impart Herzl’s heritage. Events that took place 
in this collaboration:

a. Herzl Day celebrations at Mt. Herzl. On this day nearly 1,000 students and Shnat Sherut 
participants were exposed to Herzl’s heritage. 

b. In the first week of July we held an activity that was open to the general public.

c. On the anniversary of Herzl’s death, a packed activity day took place for nearly 400 
departing shlichim on Herzl’s teaching and its relevance for today.

ACHIEVEMENTS
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MAIN PROJECTS
1. My Flag

On the occasion of Israel’s 70th anniversary celebrations, the Herzl Center, 
together with WZO’s Education Department, launched a study kit for students 
in Grades 5–12, members of youth movements and university and ulpan 
students, on the meaning of the national flag. The kit contains an instruction 
booklet for counselors, a book on teaching Hebrew through a workshop, 
educational aids and an Israeli flag. The kits were produced in Hebrew, 
English and Spanish and sent to communities and schools in Israel and 
abroad. 

2. Herzl Day: 10 Iyar 5778 – April 25, 2018
As in previous years, the Herzl Center marks Herzl’s birthday on 10 Iyar 

and this time we marked the 158th anniversary of his birth and the 70th 
anniversary of the founding of the state. The day was financed by the Public 
Council for Commemorating Herzl in the Prime Minister’s Office and was 
run by the Herzl Center. Some 800 high school students and youths before 
military service took part. 

Activities during the day included a visit to the museum, an Internet quiz 
with answers found on Mt. Herzl, a photograph in front of the famous balcony 
in Basel, a walking tour of Mt. Herzl in the footsteps of Zionist 
leaders, an in-depth Zionist discussion with Prof. Ariel Feldstein, 
written reference to quotes from Herzl on a giant graffiti wall, 
writing a vision of social change moderated by a creative writing 
expert, roundtable discussions in Cafe Dilemma, activity in a 
‘smart wall’ by means of advanced technology on the main issues 
of Zionism then and now, a press conference convened by Herzl, a 
sweeping singalong with Asaf Eshhar in a journey along the Zionist 
soundtrack, and a play by Goshen Theater on Herzl’s fascinating 
life story. 

This rich variety of activity made the entire day into a great 
success and an exceptional experience for everyone, and enabled them to learn about Herzl and the relevance of his 
vision in Israel’s 70th year.

3. Army days – “Jerusalem – seeing the whole”
The Herzl Center offers every trainee soldier in the IDF an in-depth 

seminar on Jerusalem and Zionism. During the past year more than 
5,000 soldiers took part. Feedback from commanders and soldiers 
show that this day is special, and for many it is a first opportunity to 
get to know Mt. Herzl and its significance in depth.

4.  New – making the museum accessible for people with special 
needs

In order to bring the figure of Herzl and his heritage 
to all parts of Israeli society, the Center initiated making 
the content and activities accessible and adapting them 
for people with special needs. The Center’s educational 
staff will be happy to advise anyone interested in 
accessible activities in order to ensure maximum 
compatibility of the program to the group.
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AIMS
1. Hebrew teaching – the head of the Aliyah Promotion Department, Marina Rosenberg-

Koritny, has defined Hebrew studies as the department’s flagship project from the 
moment of its establishment. In the words of Zionist thinker Ze'ev Jabotinsky, Hebrew is 
“a tight, eternal knot, a knot that will not be undermined by any hardship, which always 
connects any Jew anywhere to his people.”  

2. Improve the quality of teaching and the professionalism of the educational staff. 
3. Strengthen the connection of Diaspora Jews to Israel.
4. Empower women and develop projects with emphasis on the role of women in the Zionist 

project. Studies have proved – women are in the center!

Aliyah Promotion Department

1. A command of Hebrew is a very important 
component in promoting aliyah. Therefore, the 
Department’s ulpan classes operate throughout 
the world under the name ‘Aliyah Preparation 
Center’. Since its establishment, the Department 
has run 505 ulpan classes throughout the world, in 
which some 6,000 Jews have studied and acquired 
essential knowledge. During the report year, the 
Department worked to expand its chain of ulpanim, 
with special emphasis on thorough work in 
peripheral communities. 

2. The Department works hard in the field of 
professional in-service training for ulpan 
teachers. As part of this activity, a number of 
in-service training projects have been planned 
and implemented, both online and physically – 
meetings, seminars, etc.

3. The 2017–2018 activity year brought many 
opportunities and dates in the Zionist calendar. 
The Department’s activity related to the calendar 
and marked these dates in many varied events and 
projects, in collaboration with Jewish communities 
throughout the world. The Department worked 
with tremendous energy and creativity, both online 
and in the media (the Department website, social 
networks, interviews and publications in local 
media, etc.) and in a wide variety of projects –
shlichut by lecturers, seminars, meetings, aliyah 
fairs, solidarity marches and rallies, and other 
impressive festive events.  

4. Research carried out by the Department shows that 
the women in the family are the decisive factor 
in making decisions about aliyah. Therefore, the 
Department developed and has begun to operate 
a number of projects with special emphasis on 
the role of women in the Zionist project in their 
communities.

ACHIEVEMENTS
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MAIN PROJECTS
1. During the 2017/18 academic year the Department 

ran 238 Aliyah Preparation Centers (ulpan classes) 
in Belgium, Britain, France, Morocco, USA, Canada, 
Argentina, Brazil, Chile and Uruguay. As part of the 
activity to widen this network, the Department’s 
ulpanim opened in a large number of cities, counties 
and countries where it has not previously operated.

2. The Department’s activity was upgraded from the point 
of view of quality and quantity in everything related to Hebrew teaching 
in the Diaspora and the ongoing activity in the Aliyah Preparation 
Centers. This included building a uniform curriculum tailored to needs 
and characteristics on the ground; structuring training processes for the 
teaching staff; arranging visits by Israeli lecturers in all ulpan classes; 
expanding the Bonus Lesson project; and collaboration in special projects 
with the best Israeli institutions and representatives. 

3. The Department considers it vital to continue and intensify activity to 
promote aliyah, so that every Jew who comes into contact with the 
Department will be exposed to a wide variety of activities aimed to realize 
the Zionist idea – i.e. aliyah. 
We held festive events to celebrate Yom 
Ha’atzmaut in many outlying cities in Argentina 
and a Jewish Family seminar in Brooklyn.

4. As part of the activity that places women at the 
center, a festival on “Global Women of Zionism” 
was held in New York under the slogan “Building 
Bridges.” Prizes were awarded to 9 women who 
have made a special contribution to Zionism 
in general and relations between US Jewry and 
Israel in particular. In view of the project’s 
success, Department head Marina Rosenberg-
Koritny decided to extend it to other countries and preparations 
are taking place for awarding the Golden Golda prize to women who 
have made a special contribution in their work for the community, 
aliyah and Zionism, in Argentina, the USA, Belgium, Brazil, Canada 
and France.
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AIMS
Continue the Zionist Archive’s ongoing activity of receiving new materials, arranging and 

recording materials from institutions and individuals, serving the public, hosting public figures 
and groups and making the archive accessible to the general public.

The Central Zionist Archives

ACHIEVEMENTS
1. Renovating infrastructures in the archive

A management committee headed by Avraham 
Duvdevani was established in order to renovate and 
improve the Zionist Archive's infrastructures. The 
committee decided on a multiyear program to deal with 
the infrastructure and personnel issues in the archive.

2. Raising funds to implement the management 
committee’s decisions regarding the archive

So far NIS 5 million has been raised from KKL. The 
budget will be transferred over 3 years and will be used 
for infrastructures. The committee undertook to raise the 
rest of the necessary funding.

3. Receiving materials
Among the personal materials received by the Archive 

were the personal archives of Esther Herlitz (1921–2016), 
daughter of Irma and George Herlitz, founder of the 
Central Zionist Archive. Esther was a Knesset member, the 
first woman in Israel to serve as an ambassador, and an 
Israel prize recipient for her life’s work in 2014/15. The 
personal archive of Tamar Eshel, Knesset member, diplomat 
and Israel’s representative in the UN, was also received 
by the Archive. Eshel was a member of the Jerusalem City 
Council, Deputy Mayor, CEO of Naamat and an activist for 
human rights and the status of women.
The photography collection was enriched with the 
photography collection of Keren Hayesod – more than 
177,000 photographs that document Keren Hayesod’s 
activity and the Hadassah collection – some 60,000 
photographs were added to the Hadassah archive. A 
volunteer, a former Hadassah employee, has begun 
to record the photographs.  The general photography 
collection today contains more than 1,300,000 
photographs. 

4. Laboratories
A state-of-the-art digital laboratory was established 

that includes a variety of modern scanners enabling high-
quality digitation of documents, photographs and even 
posters and maps of unusual sizes. 
A conservation laboratory has begun to operate in the 
archive – the laboratory is equipped with the basic tools, 
and the process of equipping it will soon be completed.

5. Educational activity
"Heritage Program: The archive raised NIS 800,000 from 

the Heritage Program in order to prepare the place for 
group visits. WZO undertook to participate with a sum of 
NIS 200,000. The entire budget will be used to prepare an 
exhibition hall, convert a space for the Herzl archive, and 
improve the archive's infrastructures.
Since October 2017, 16 groups of pensioners, students, 
counselors, officers and high school students have visited 
the archive. For the second consecutive year, the archive 
opened its doors to two groups in the framework of 
‘Houses From Within.’ Two groups visited the archive under 
the auspices of WZO – youth leadership training and a 
group of “Encouraging Aliyah.” These visits were initiated 
by the Zionist Enterprises Department.  A group of WZO 
employees also toured the place at the initiative of the 
employee committee.

6. Starting in December 2017, a series of meetings 
took place on the beginnings of Zionism in Muslim 
countries. Twenty leading lecturers participated in 
the six meetings, and 250 people attended. 
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MAIN PROJECTS

1. VIP Visits
Groups and public figures that visited the archive included 

the former opposition leader MK Yitzhak Herzog who recently 
started his term as the chairman of the Jewish Agency, MK 
Avraham Nagosa, and Colonel Avi Motola, commander of the 
Ariel Sharon Training Base Complex and senior staff officers. 

2. Inauguration of Cafe George
The archive renovated and bought new 

equipment for the archive’s kitchenette, 
which was dedicated with the participation 
of the organization’s representatives, 
employees’ committee and many guests. 

3.  Ambulance transfers Hadassah’s 
photography collection to the 
Zionist Archive 

4. Renovation of the scanning 
laboratory in the archive
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AIMS
1. Define the character of the Zionist Enterprises Department, its fields of involvement and 

its unique contribution to the World Zionist Organization.
2. Strengthen the institutions under the department's responsibility, renew them and adapt 

them to the challenges of the coming years. Particular emphasis is being placed on the 
Central Zionist Archive and the Bialik Institute publishing house.

3. Initiate new projects that will advance Israeli society in the spirit of Herzl’s vision of an 
ideal society.

4. Create collaborations that will strengthen the Department’s work and that of the World 
Zionist Organization as a major factor leading the advancement of social topics.

The Zionist Enterprises Department

ACHIEVEMENTS
1. We completed the organizational process of defining the Department’s character and its place in WZO in the 

coming years with the help of Mr. Boaz Shalit.

2. We created a detailed work program for the institutions under the Department’s responsibility: in the Zionist 
Archive together with the Archive manager and, with the backing of the chair of WZO, and WZO's CEO and 
executive, a program to renovate the archive’s infrastructures. The program will ensure the conservation of 
millions of items and precious objects that have been in the archive for many years. 
We hired the services of a consultant who is an expert on publishing houses and who wrote a detailed report 
to strengthen and adapt the Bialik Institute to the challenges it faces. We are now working together with the 
Institute’s Board of Directors to implement the report that will advance the Bialik Institute and retain its special 
character while renewing and adapting it to meet the challenges of our times. 
For the first time in many years we created projects in collaboration with the pioneering movements themselves, 
the aim of which is collaboration between the movements in Israel and abroad under the auspices of WZO. 

3. We initiated a number of successful special social projects that realize the Department’s vision, such as the Mofet 
social change accelerator (see details below).

4. We created collaborations with leading social movements and organizations, such as the Kibbutz Movement, 
Nahshonim, the Society for Rural Renewal, and others, and we managed to establish the Department as an 
outstanding and recognized arm of WZO in the field of advancing social aims and projects.
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MAIN PROJECTS
1. Mofet – social entrepreneurship accelerator

We launched the accelerator according to the model used by startup companies: four intensive months of training to 
realize a social idea and turn it into an active organization or enterprise. There were two groups, 21 projects and 34 
entrepreneurs, in Tel Aviv and Jerusalem, who took part in weekly workshops and lectures and were closely accompanied 
by mentors. Outstanding projects received startup grants and today, three months later, we are seeing projects that 
are coming to life. These include high-tech training for Jewish and 
Arab youth in the south, an employment conference for people 
with disabilities, a project to place Haredi men in work the private 
sector, etc.  We also founded the Mofet entrepreneurship program 
for rural localities in collaboration with the Kibbutz Movement, in 
accordance with the Zionist Congress's decisions to support working 
localities. 

2. Leadership course for Ethiopian youth 
The aim of the program, the result of WZO collaboration 

with Nahshonim, is to change the narrative of the Ethiopian 
aliyah from a passive to an active one; the Jews of Ethiopia 
were not brought to Israel but ground-breaking leaders from 
the community brought them here. The program seeks to 
influence the future generation of leaders from inside and 
outside the Ethiopian community to look differently at the 
community’s place in the Israeli story and society. 

In the year-long course, young people aged 18 learn about 
the Ethiopian community’s pioneering Zionist story, social issues in Israel and how to create social change. The program 
encourages the teens to choose to serve in Shnat Sherut and meaningful IDF service. The program’s peak is the journey 
to Ethiopia, where the boys and girls visit the villages their families lived in, and learn about an important chapter in 
the Zionist story.

3. Back to the Declaration of Independence
Thousands of students and teachers from schools 

throughout Israel took part in this program on the subject 
of the Declaration of Independence and its values, as part of 
Israel’s 70th anniversary celebrations. The activity was highly 
successful.

4. “The Special Objects Department” TV program for youth – 
120 years of Zionism

To mark 120 years of Zionism, the Department, together with 
Educational Television, initiated a TV program for children and 
youth. The program, which was very successful, promotes public 
awareness of the Zionist Archive by humorously describing an 
imaginary department in the Archive and exposing children and 
their parents to objects through which they learn the history of 
the Zionist movement and Israel.
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AIMS
1. Position the status of the World Zionist Organization as a significant educational Zionist 

organization.
2. Strengthen Jewish-Zionist identity and the connection to Israel among Jews through the 

Hebrew language.
3. Create collaboration with the government of Israel in promoting and running Zionist 

educational projects. 
4. Expand the World Zionist Organization’s activity in the formal and informal education 

systems.
5. Create and produce up-to-date, technological and innovative tools in Zionist education.

Education Department

ACHIEVEMENTS
1. Establishing the Education Committee for 

Central American countries
During the past year, following conferences that the 

Department held in Costa Rica in December 2017 and 
in Colombia in March 2018, the Education Committee 
for Central American countries was established with the 
aim of advancing Zionist / Jewish education in these 
countries. In October 2018 the committee will meet 
together with the community leadership to approve and 
budget activity for 2019. 
2. Establishing and creating a strategic process 

to strengthen Zionist-Jewish education in 
Argentina in collaboration with the local 
leadership

WZO’s Education Department reached an agreement 
on strategic collaboration with the Jewish community 
administration in Argentina – AMIA, and with the 
organization of presidents of Jewish schools to strengthen 
Jewish Zionist education in the schools. The program's 
stages: establish a forum of Jewish school principals, 
assess needs, determine priorities and draft a pact for 
collaboration between schools; a visit to Israel by school 
principals, the community administration and the heads 
of the Central Education Committee; draft a memorandum 
of understanding and build a work program for the second 
half of 2018 and 2019–2020 school year.

3. Expanding and increasing the number of 
teaching shlichim in the world, and launching 
the Arbel Fellowship track 

This year the Department’s teaching shlichim' unit 
expanded its activities and in 2018/19 there are more 
than 200 teaching shlichim in Jewish schools worldwide. 
This year the Arbel Fellowship track was launched in 
collaboration with the Steinhardt Foundation, Ministry 
of Education, the Jewish public-school network in North 
America and the Society for Excellence through Education. 
In this track shlichim are chosen to serve as Hebrew 
teachers in one of the Hebrew-teaching public schools 
in North America for a period of two years, during which 
they undergo intensive professional training for teaching 
a second language, moderated by Middlebury University.  
After two years, they return to Israel, and teach a second 
language in schools in the geographical and social 
periphery. 

4. Setting up websites and distributing educational 
products
In the past year the Department has published 
a number of educational products in different 
languages for Zionist educators in the Diaspora, in 
the field of formal and informal education. These 
include the My Flag kit, an activity website on 
Herzl, a Jewish holiday website, etc.
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MAIN PROJECTS
1.  Herzl, a Dream Come True

The Education Department, in collaboration with the Orna 
Porat Theater, offers a unique solution for deepening the 
connection of the younger generation in the Diaspora to 
Israel and Zionism. The play Herzl, a Dream Come True, tells 
the story of Herzl, who changed the face of Jewish history 
when his dream realized the dream of millions. During the 
year Herzl, a Dream Come True has visited Romania, the USA, 
and Australia. Due to the great demand, the play has been 
booked for 2019 for 4 more Jewish communities in the world. 

2.    The Education Department’s conference in North 
America – Hebrew: The Key to Identity, Heritage and 
Linguistic Awareness 

The Education Department’s conference in North America took 
place in December 2017, with the collaboration of the Council 
for Hebrew in North America and the National Association of 
Teachers of Hebrew, on the subject of “Hebrew: The Key to 
Identity, Heritage and Linguistic Awareness.” 300 people took 
part in more than 40 workshops and lectures. The conference 
dealt with innovative research and teaching methods in the field 
of Hebrew teaching.

3. “Rishonim Lalashon,” delegation of Hebrew teachers from the Diaspora
At the beginning of February, a delegation of Hebrew teachers from the Diaspora visited Israel for a six-day seminar 

on teaching Hebrew, under the auspices of the Education Department. After the success of a similar project last 
year, the number of participants doubled; the delegation consisted of 23 teachers from the USA, Canada, Australia, 
Venezuela, Turkey, Hungary, Germany and France who enjoyed 
a varied program of lectures, workshops and discussions; 
visits to schools; a musical performance as part of the 
Hebrew language conference in Rishon LeZion; and trips 
to Mt. Herzl, Machane Yehuda market and Tel Aviv, with 
emphasis on Hebrew language and culture. Inbal Barel-
Gottesman, director of the Hebrew unit, accompanied the 
participants during the very successful seminar.

4. Israel 70: Building Artistic Connections Project
Nine leading Israeli museums took part in this special project 

and sent photographs and information about five exhibits 
from their collections that represent a connection to Israel’s 
historical, cultural and artistic narrative and connect to ancient 
Jewish symbols. These exhibits were sent to Jewish schools in 
the Diaspora. 

Some 6,500 students from 33 elementary and high schools in 
England, Singapore and Seattle, USA, took part in the project. 
The students researched Israeli art and the historical objects 
that were chosen, and after a year of study and research, they 
chose an artwork, and created a visual artistic two-dimensional or three-dimensional “reinterpretation.” The students' 
artworks were exhibited in the JW3 Jewish community center in London and in the Babylonian Jewry Heritage Center in 
Or Yehuda.
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AIMS
1. Develop and integrate educational-Zionist content to encourage Zionist discourse in a variety of audiences
2. Strengthen the Zionist federations and turn them into significant agencies that are central to Zionist activity in 

the community. Develop new leadership and processes of ideological and leadership renewal.
3. Conduct varied cultural-Zionist activity to strengthen Zionist identity. 
4. Strengthen the connection of small Jewish communities to Zionism and Israel.
5. Make contemporary Israel accessible by means of conferences and delegations of young people to Israel.

Department for Diaspora Activities

ACHIEVEMENTS
1. Beit Ha’am – the Department’s flagship project: 

We issued 4 new Beit Ha’am booklets, in addition to those 
published so far. New Beit Ha’am supplements: “Walking 
a Tightrope: Israel-Diaspora Relations,” “Zionism: Asking, 
Exploring, Dreaming,” “70 Years of Independence” and “On 
Jewish Peoplehood.” We also bought the screening rights 
of the film “Ben Gurion – Epilogue” and produced a special 
discussion kit to accompany the film. The film has been 
screened in many places in the world, together with an in-
depth discussion. 
On Tu B’Shvat we held holiday seders in 4 continents 
and 16 countries, using the new “Ecological Tikkun 
Olam” supplement. On Yom Hashoah we held many 
meetings, using the “Between Memory and Forgetting” 
supplement. We held 5 Beit Ha’am trips in North America 
in collaboration with the AZM, in which Beit Ha’am topics 
were delivered to thousands of people!! Just one line from 
the letter of thanks of Rabbi David Ariel and Yoel from 
the Louisville community: "We cannot overstate the great 
success of this program and the effect it had on Louisville 
Jewish community."
Jerusalem Shabbat: On the Shabbat before Yom 
Yerushalayim, we held a special program in collaboration 
with AZM called Shabbat Yerushalmit. Hundreds from 
throughout the world held a Kabbalat Shabbat on the 
subject of Jerusalem, with a special service written for the 
event. 
The annual conference “Walking a Tightrope – Balancing 
Jewish and Democratic Israel” took place in collaboration 
with Ben Gurion University of the Negev, with the 
participation of hundreds of pre-military cadets, and the 
best speakers on the topic.
2. Continuing to cook and speak practical Hebrew

– the Cooking Hebrew and Tachles Practical Hebrew 
programs continue to attract audiences and expand to new 
places in the world. Many more cooking circles opened 
this year in North America and the Department’s shlichim 
also opened new groups in Budapest, Toronto, Montreal, 

Johannesburg and Montevideo. Tachles is still going strong 
and Tachles groups opened this year for Habonim Dror, 
Beitar and Chazit Hanoar shnat participants. Groups on a 
permanent basis also opened in Uruguay and Canada.
3. Zionism Month - 

In 2017, WZO marked the 120th anniversary of the first 
World Zionist Congress. The department decided to turn 
November 2017 into a Zionist celebration, and held many 
festive events: the iVision conference in Paris; a daily 
Zionism page; an Internet map in which hundreds of 
young people filled in their moving moments in Israel; 
webinars with the participation of many educators and 
shlichim; a European tour by artist Amit Shimoni, creator 
of the Zionist leaders' series. A young people’s conference 
in Johannesburg, South Africa; Isrun – an impressive, 
colorful Zionist race in the streets of New York, etc. The 
department’s existing programs, Cooking Hebrew and 
Tachles, also held festive lessons and meetings on 120 
years of Zionism.
4. The Mochileros program expanded its activity to 

new targets – 
we have grown in numbers! Three more groups went to 

small communities in Argentina, Mexico and Ecuador, and 
also to small communities in Spain, Canada, Brazil, Bolivia 
and even Hong Kong!! What began as a unique experiment 
has succeeded in a big way. It has spread its wings and 
expanded. We managed to recruit and train many young, 
enthusiastic Israelis who want to contribute, and to reach 
additional communities each year!.
5. Developing leadership in the younger generation

 3 special groups went on the ‘Leadership with an Eye 
to the Future’ tour and experienced the roots of Zionism 
at close hand, and collectively built a contemporary 
and operative Zionist vision. Moreover, with the aim 
of strengthening the connections with young adults 
and develop leadership, in collaboration with the EUJS 
we brought a group of student leaders from Europe to 
Israel and we held a leadership course for students from 
Latin America who came to Israel to take part in a WUJS 
conference.
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MAIN PROJECTS
1.  iVision – Zionism: Asking, Exploring, Dreaming

In December 2017 more than 120 people from throughout 
Europe took part in the first iVision conference in Europe. The 
conference was on the different aspects of contemporary Zionism. 
There were 5 different tracks at any one moment: culture and 
art, entrepreneurship and innovation, leadership, Israel and the 
Diaspora, Israel today, as well as social and cultural activity. The 
second annual conference is now taking place in Budapest, Hungary.

2.  Leadership for a Future 
The Leadership with an Eye to the Future tour was developed to 

enable selected audiences to examine the roots of Zionism and to 
encourage them to form their Zionist vision on the core topics of the 
State of Israel and their attitude to the Diaspora. During the report 
period, 3 groups went on the tours. The experience gained from one 
tour to the next enables us to maximize their potential and develop 
new routes, and the demand continues without a break. A tour of a 
new site is now taking place – Focsani in Romania, where in 1882 the first congress of Hovevei Zion took place, and in 
this tour, we give it the place it deserves!

3. Cooking in Hebrew
Cooking in Hebrew is a very successful departmental “startup.” With the aim of bringing Jews from the entire world 

close to the Hebrew language and Israeli and Jewish cuisine, we developed a series of meetings where participants learn 
to cook and practice their Hebrew, share memories, eat and enjoy! From one group 4 years ago, we now have dozens 
of groups worldwide. Each shaliach manages to bring their personal taste, in both senses, to the meetings.  In the 
words of one participant in San Diego: “The course was like fresh air for me. I learned so much about Israel, its culture, 
customs, recipes... I stopped being afraid to cook...”

4. The Mochileros program
The fifth round of the Mochileros program began just 

before the High Holidays. This is the biggest group so 
far, both in the number of communities and the number 
of Israeli young people who have joined it. Thanks to 
these talented and enthusiastic young people, we manage 
to reach small and distant places, and bring an Israeli 
spirit, Zionism and Jewish values. For small, remote 
communities this is a very significant shot of energy! 
Other communities hear of the project and ask to join.  
“This is a very good and interesting project, because it 
brings a spark of Zionism for communities where there is 
no other way of receiving a Zionist education ...” writes 
Pablo Zuskind – president of the Paraná community.
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AIMS
1. Position the status of the World Zionist Organization as the leading Zionist organization in Israel. 
2. Increase Zionist identity and the bond to the State of Israel among Israelis in Israel and the Diaspora. 
3. Deepen collaboration with the government of Israel in promoting Zionist projects. 
4. Expand the World Zionist Organization’s activity in social networks.
5. Strengthen the World Zionist Organization’s activity in hasbara and combating anti-Semitism. 
6. Position and market the World Zionist Organization in Israel and the world.
7. Improve the processes of selecting and dispatching shlichim and expand the different tracks.

The Department for Activities in 
Israel and Combating Anti-Semitism

ACHIEVEMENTS
1. Substantial increase in media and public 

exposure of WZO by means of:
a. Events on Zionist topics and historically important 

dates, such as the 70th anniversary tour, Kaf Tet 
Be’November events, evening in honor of Ms. 
Margalit Zenati of Peki’in – a torchbearer in the 
2018 Yom Ha’atzmaut ceremony, and more.

b. Masa Zioni project – the Department continues to 
show WZO institutions and other significant Zionist 
sites in Jerusalem and throughout the country to 
hundreds of visitors each year.

c. The Zionism and Heritage Quiz was held this year 
for the fifth time and was broadcast on Channel 10 
on Yom Ha’atzmaut.

2. Increase in the Department’s activity among 
Israelis in the Diaspora by:
a.  Collaborations with Israeli leadership in the 

Diaspora.
b. Support for community events for Israelis in the 

Diaspora, such as:  Independence Day activities in 
Brooklyn, Lag Ba’Omer activities in New Jersey, etc.

c. Holding Zionism quizzes for Israelis in the Diaspora.
3. Greater activity to increase Jewish Zionist 

identity in Israel by expanding the activity of the 
Zionist Council in Israel, which runs the following 
projects:
a. The 37th Zionist Congress for youth was held this 

year in Ofakim to mark Israel’s 70th anniversary: 
1,000 youngsters from throughout Israel took part.

b. Eshkolot project for adults – significant increase in 
the number of participants and events.

c. Garin Tzameret - expanded its activity.
d. As part of the Brit Haim project of meetings of 

Jewish and Druze youngsters, Zionist activity in the 
Druze localities increased significantly this year.

e. A second-year group was added in the Amihai pre-
military program.

4. Expanded collaboration with the Ministry for 
Jerusalem and Heritage in 3 main projects:
a. Zionism and Heritage quiz for families.
b. Heritage events reconstruction project.
c. Documentation of Six Day War combatants.
d. Renovating the visitors' center in Peki’in and 

upgrading its activity.
5. Increased use of social networks in the Internet 

as a tool for combating anti-Semitism, through 
activity of the media center – this year the number 
of activists in social networks grew to 280,000.

6. Increase in the Department’s activity for Israel 
advocacy and combating anti-Semitism by:
a. Increasing participation in conferences for 

combating anti-Semitism in the Diaspora and in 
Israel.

b. Recruiting hundreds of additional activists to 
the network for combating anti-Semitism on the 
Internet.

c. Expanding the mailing lists of recipients of ongoing 
reports of anti-Semitic incidents worldwide.

d. World campaign to expose anti-Semitic symbols.
e. Internet questionnaire for Diaspora Jews, the 

results of which were published in the media and 
discussed in the Knesset’s Aliyah, Absorption and 
Diaspora committee.

7. Begin refreshing and updating the organization’s 
website – building an active, user-friendly website, 
which features WZO’s activity in Israel and the world.

8. The Shlichim Unit continues to advance and 
improve the recruitment process of shlichim by:
a. Creating a technological continuum from the 

stage of recruiting candidates until they return as 
shlichim, by means of a digital selection system.

b. Regularizing the terms of service of the shlichim.
c. Creating public awareness of shlichut.
d. Developing technological tools for recruiting new 

shlichim.
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MAIN PROJECTS
1.  Combating anti-Semitism Conference in London

In October 2017 the Department for Israel and Combating Anti-
Semitism led a European conference in London on combating the new 
anti-Semitism. It also marked the centenary of the Balfour Declaration 
with an event at the place where Lord Balfour lived at the time. Senior 
representatives, opinion leaders, civil activists and students from 
England, Israel, Europe and the USA attended the conference. The aim 
is to give tools to cope with increased anti-Semitic incidents among 
decision makers, incitement in the media and the surge in violent 
anti-Semitism. Speakers included Yaakov Haguel, WZO vice and deputy 
chair; EU coordinator for combating anti-Semitism, Katharina von Schnurbein; UK Zionist Federation chair Paul 
Charney; deputy Israeli ambassador, Sharon Bar-li; Jewish Chronicle editor Stephen Pollard; ZF Executive director 
Arieh Miller; heads of organizations; activists in the fight against anti-Semitism throughout Europe. 

2.  The 37th Zionist Congress for Youth 
Hundreds of youngsters from throughout Israel took part in the 37th Zionist Congress for youth, organized 

by the Israel Department through the Zionist Council, which was held in Ofakim on "70 faces of Israel" to 
mark Israel’s 70th anniversary. The participants toured the Negev and took part in study circles and workshops.  
Knesset Speaker Mr. Yuli Edelstein, WZO chair Mr. Avraham Duvdevani, WZO deputy and vice chair Mr. Yaakov 
Haguel, KKL chair Mr. Danny Atar, Zionist Council chair Mr. Yigal 
Bibi, Zionist Council CEO Mr. Shlomi Ashkenazi, Chief Education 
Officer Brigadier General Zvika Fairaizen, Mayor of Ofakim Mr. Itzik 
Danino and members of the Zionist Executive attended the closing 
event.

3. Conference on countering anti-Semitism in Jerusalem
In January the department marked International Holocaust 

Day with a conference on combating anti-Semitism and the 
boycott movement. The conference's 300 participants included 
WZO chair Avraham Duvdevani, Economy and Industry Minister 
MK Eli Cohen, and WZO deputy and vice chair Mr. Yaakov 
Haguel. Haguel revealed the results of the questionnaire 
conducted by the department on the subject, and pointed to 
a worrying trend of abstention in the reporting of anti-Semitic 
cases because of lack of faith in the local judicial and law 
enforcement systems. Dr. Mordechai Kedar, an expert in Middle 
Eastern affairs, spoke at the event. A discussion on combating 
anti-Semitism ensued; participants included MK Dr. Avraham Nagosa, Mr. Yoav Karasanti, head of the Diaspora 
Ministry’s division for combating anti-Semitism, Ms. Claude Brightman, president of the Francophone division 
of Netanya College, Mr. Eli Nahum of the forum for combating anti-Semitism and Ms. Dvora Berdichevski of the 
young ambassadors' school in Petah Tikva.

4.  The Zionism and Heritage Quiz for families
The Zionism and Heritage Quiz for families took place for the fifth consecutive year at the initiative of the 

Israel Department and in collaboration with the Ministry for Jerusalem and 
Heritage.  This is a unique project in which thousands of families from Israel 
compete on topics of Zionism and Jewish heritage. Ten families took part in 
the quiz's final in the Jerusalem Theater, which was attended by an audience 
of 1,000 and broadcast on Yom Ha’atzmaut on Channel 10. Questions were 
about Israel’s 70th anniversary, Israel’s wars, and the songs, places and 
stories that accompanied the 70 years of Israel’s existence. The Rosenberg 
family from Rehovot won the first prize: a flight and tour in the footsteps of 
Herzl’s Zionist activity in Europe.
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Dear Members of the Zionist General Council,

The following is the WZO Activity Report for the past year for your review.  
This was a year packed with events, those ending the celebrations of “120 
years of Zionism” and those marking Israel’s 70th year of independence.  
These historic milestones were the impetus for many of the large-scale 
events planned to strengthen the Zionist journey, tighten the ties to the 
State of Israel and position the World Zionist Organization.

We are being hosted by our Druze brothers in Peki’in in the opening of 
the Zionist Council session.  The decision to hold the opening session in 
Peki’in was made some time ago as an expression of the special bond we 
have forged with the Druze community, long before the conflict arose in 
response to the Nation-State Law and it has no connection to it.  The Druze community is a true 
partner in the Zionist movement and is an integral part of the Zionist Council.  This is expressed in 
different ways, and we are proud of this fact.

During the Zionist Council session, we will deal with amendments to the constitution, pursuant 
to the intensive work of the Constitution Committee throughout the entire year (primarily the 
subcommittee that prepared the proposed changes).  This is the most significant step taken after 
many years in which no changes were made to the constitution and no adjustment was made to suit 
the constitution to contemporary reality.  I wish everyone of us a productive discussion and hope 
that decisions will be made in the best interest of the organization and the Zionist movement.

In two years’ time, the 38th Zionist Congress will be held.  This is the opportunity to remind us all to 
invest special efforts during this period to strengthen Zionist activity everywhere and to establish the 
WZO’s status and values among the entire population and especially among the younger generation.

May we succeed in our combined concerted efforts,

Avraham Duvdevani (Duvdev)
Chairman of the Zionist Executive 

Message from the Chairman
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Dear Members of the Zionist General Council,

Session 37/4 of the Zionist General Council closes the events marking the 
first 120 years of Zionism!

Around the world, a wide variety of events were held by the departments of 
the WZO to mark this festive occasion (some of which will be described in 
the report); and now we turn to the future:

Three years have passed since the last Zionist Congress; and as we are 
in the second half of the term, we can hear the bells of the 38th Zionist 
Congress beginning to ring.  We are continuing our concerted efforts to 
meet the targets we have set for ourselves.

Unfortunately, our ability to create a work plan for 2018 was limited due to delays in authorizing 
the organization’s budgets, which forced the various departments to postpone many of their planned 
activities.  The anticipated authorization was received only in August 2018.

Nevertheless, many important activities in Israel and the Diaspora were held and will be held in the 
second half of 2018; and we look forward to a variety of conferences and sessions of the subject of 
Jewish identity, Hebrew language, education, the struggle against anti-Semitism, etc.

In the past year, we have also strengthened our activity at the Herzl Center; and we are preparing 
for the extensive scheduled renovation of the Zionist archives, thanks to a special budget that we 
received from the KKL.

Our presence in the Diaspora has increased thanks to the assistance of the new shlichim, 
representatives and local workers; and collaborations with government and other institutions are 
expanding.  Still, we have experienced difficulties in implementing the existing projects.

The new rules and regulations require us to prepare accordingly; and we are currently working on 
making adjustments to the IT systems and information resources as necessary.

This report offers you a taste of the extensive activity of the departments, organizations and streams 
that are members of the Zionist Executive.  As you will see, the challenges we face are enormous, and 
there is a great deal of work ahead of us!

My thanks to all those who are involved in our endeavors.

Eli Cohen
Director General of the World Zionist Organization

Message from the Chairman Message from the Director General
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