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לקונגרס הציוני הראשון באירוע מכובד בבית הנשיא.  120-אירועי שנת הבסוף אוקטובר פתחנו את 
נסקרו תוכניותינו לקיום אירועים שונים בישראל ובתפוצות במשך השנה, וקיבלנו ברכת הצלחה חמה  

 מכבוד הנשיא.
 

ואנו נמצאים עתה  120-הקמנו צוותי היגוי וביצוע לתוכניות השונות שיתקיימו בעז"ה במשך שנת ה
          צומו של תהליך תכנון מפורט ובדיקת מקורות מימון לביצוע. בעי

 
ראוי להזכיר שוב שהשנה הזאת היא הזדמנות מצוינת לריענון הרעיון הציוני וחיזוק השורות בכל 

 קהילה ובכל ארגון ותנועה.
 

וכיח שוב הידיעון הנוכחי מציג מגוון פעילויות ואירועים של המחלקות השונות והזרמים השונים ומ
 שלגישת ההסתדרות הציונית ש"אפשר ביחד" יש אחיזה של ממש במציאות.

 
 ברכת הצלחה לכולם,

 אברהם דובדבני )דובדב(
  

 

 

 
בניהולה ובביצועה של ההסתדרות הציונית העולמית 

סמינרי מנהיגות של עשר  26הסתיימו עד כה בהצלחה 
, מתקציב יעודי של התנועות העולמיות המגשימות

שממונה על הפקה וליווי  ,החינוך. רונית בשמשרד 
מסכמת בסיפוק את שיתוף הפעולה ההדוק  ,הסמינרים

והחיובי עם התנועות, ואת הצלחתם הכבירה של 
את התכנים היחודיים לכל  שמשלביםהסמינרים 

תכניות במרכז הרצל, : תנועה יחד עם התכנים שלנו
התנסות בתכל'ס, התכנית ללימוד עברית מדוברת, 

כרות עם תכניות העברית של המחלקה לחינוך. עם תום וה
 השנה הראשונה של הפרוייקט אנו מלאים תקווה להמשך !

עשרות סמינרי מנהיגות בישראל 

של ההסתדרות הציונית  הובלתהב

 המחלקה למפעלים ציוניים
 

 

 

 

רבני כל הזרמים בתכנית  -"חברותא ציונית" 
 משותפת בישראל

 
בורג, ארה"ב, נענו הרב דיימונד, טס לך לך' בפי'בשבת 

אור לשמחה" של התנועה  -רב קהילת "טרי אוף לייף 
של התנועה  "קהילת סיני"והרב גיבסון, רב  המסורתית

קהילת שערי "הרפורמית, להזמנתו של הרב וסרמן מ
. השלשה שיתפו את של הזרם ההאורתודוקסי "תורה

בחוויות מן המסע  הקהילה, בסעודה השלישית,חברי 
שעברו יחדיו בסמינר "חברותא ציונית אחרי 
החגים", שנערך בימים שבין סוף תשרי לתחילת 

 חשוון תשע"ז בישראל. 
 

בסמינר השתתפו רבנים מכל הזרמים השונים 
למדו וסיירו בארץ, פגשו הם . יחד ביהדות ארה"ב

רתיות, נפגשו עם תושבים המקדמים יוזמות ציוניות חב
חברי כנסת ורבנים, שמעו הרצאות בנושאים מגוונים 
הנוגעים להתמודדויות של החברה הישראלית, ביקרו 
בגבולות ישראל ושמעו סקירה ביטחונית. המשוב של 
המשתתפים היה נפלא: הם חשו כי הכירו את ישראל 
האחרת, זאת שלא משתקפת באמצעי התקשורת, באופן 

ים ומועצמים מן החוויה ו מועשרבלתי אמצעי, וחזר
 .אותה יוכלו להעביר לקהילות. אשר הישראלית

 

 



 

 

  

 מרכז הרצל 
אירוע השקת פרויקט "הנגשה פדגוגית" במרכז 

 הרצל
, מתוך מחויבות לחזון "מדינת המופת" של בנימין זאב הרצל

מתוך תפישה שכל אחד ואחת מאתנו זכאי לקחת חלק ו
מרכז הרצל  פיתח ,בפעילות חינוכית, ערכית וציונית

מותאמים לבעלי ותוכניות ומערכי הדרכה מונגשים 
  .צרכים מיוחדים

במסגרת אירוע ההשקה, מרכז הרצל אירח חניכים בעלי 
נערך  ,בנוסף .צרכים מיוחדים לפעילות חינוכית חווייתית

הנגשה באתרי מורשת והקשר שבין ההנגשה  בנושא פאנל
סמנכ"לית  ,בפאנל לקחו חלק ורד סבאג  "ציונות".ה תדר להג

יואב קריים, יו"ר המועצה לשיקום נכי נפש   עמותת לטם,
 במאי ושחקן העוסק בתאטרון מונגש. ,בקהילה ויאיר להמן

קשה לומר מי התרגש יותר, צוות מרכז הרצל או החניכים 
כשחניכה סיכמה : דבר אחד בטוח -בעלי הצרכים המיוחדים

 ,הביקור במילים "סוף סוף גם אני יכולה להיות כאן"את 
 רה יבשה.ותאף עין לא נ

 

 
 

 
 

 :פרויקט מיוחד עם צה"ל
 רואים את השלם" - "ירושלים

 
מרכז הרצל נבחר לקחת חלק בפרויקט מיוחד של צה"ל 

חיילים אשר במסגרתו  ,רואים את השלם" - "ירושלים
את משתתפים בפעילות מעמיקה שתכליתה להכיר 

-ירושלים על כל גווניה ומשמעויותיה. בחודשים אוקטובר
חיילים שהשתתפו  400-נובמבר הגיעו למרכז הרצל כ

בימי פעילות ארוכים ונהנו מסדנאות, סיורים, ביקורים 
החיילים נדהמו לגלות  .ובמתחם ה"קיר החכם" במוזיאון

שדרך הר הרצל אפשר ללמוד על ירושלים כולה, מהתנ"ך 
  ועד הפלמ"ח.

אמנם אסור לנו לפרסם תמונות של חיילים אבל אנחנו 
יכולים לספר שמחיאות הכפיים שנשמעו בסוף היום כמעט 

 !המוזיאון.הרימו את תקרת 
 

 

 
 האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת

 

 בשופרות בסינגפורתוקעים 
 

רבני הקהילה הרפורמית מישראל יצאו בשליחות קצרה 
כדי להנהיג את התפילות לרגל הימים הנוראים, 

מדובר הן בקהילות חדשות של . בקהילות ביבשת אסיה
שהגיעו למקומות אלו כדי לנצל את הצמיחה ישראלים 

קהילות וותיקות יותר. הן ב עסקיות, והזדמנויות ההכלכלית וה
בין הקהילות שנהנו מנוכחות הרבנים: הונג קונג, 

 האי באלי ופפואה גינאה החדשה. סינגפור, טוקיו ואפילו
       

  

 
חיזוק היהדות הרפורמית  - ביחד באוסטרליה

 בוועידה של האיחוד ליהדות מתקדמת
 

מת הצטרפה מנהיגות האיגוד העולמי ליהדות מתקד 
שנתית של התנועה בפרת', -לכינוס של הוועידה הדו

 יהודים רפורמים. 130-אוסטרליה, אליו הגיעו יותר מ
ימים למדו המשתתפים, התחברו לשבת,  4בוועידה שארכה 

וחגגו את כוחה של התנועה הרפורמית בעולם. הפעילות 
התמקדה בחיזוק הקהילות, חקירת מקומה של הציונות, 

הנוער עם -והתפוצות, העמקת הקשרים של בנייחסי ישראל 
ישראל, ודרכים לעודד מעורבות פעילה יותר של המתפללים 

 בקהילה.
 

 
 



 המחלקה לחינוך  
 

 צברים מבחירה
 בפרוייקט המיוחד "צברים מבחירה", שיגרה המחלקה

לצפון משלחות שלש  ,"נפש בנפש" ו"הלל ישראל"שיתוף ב 
סיימו שכל משלחת זוג שליחים, עולים חדשים ב. אמריקה

"ס יתהשליחים עברו בין בשרות צבאי משמעותי בצה"ל. 
במטרה לחזק את  ,סיפורם האישיב ושיתפויהודיים 

הקשר בין צעירים יהודים בתפוצות לבין ישראל. 
צעירים  6,000-מלמעלה  הצליחו לפגושהשליחים 

שמעו את סיפורם האישי של מי שהיה עד לא מזמן ש
תה ת הפרוייקט הכהצלח "השכן או השכנה בבית ממול".

ביקשו להבטיח  כבר "ס ומרכזים קהילתייםתיבוכמה גלים 
 .שנה הבאהב  גם  קיומואת 

 

המחלקה לשירותים רוחניים 
 אורתודוכסיים

 
 גרמניה –כנס רבנים בעיר הנאו 

 
המערך לשירותים רוחניים בתפוצות, בשיתוף איחוד 
הרבנים האורתודוקסים בגרמניה, ערך כנס רבנים בעיר 

 ארבעים רבנים.בהשתתפותם של כהנאו 
 

בכנס נדונו הבעיות העומדות על סדר יומם של 
הרבנים ובמהלכו היה מושב תחת הכותרת "מאה 

 בנוסף, חולק .ועשרים שנה לקונגרס הציוני הראשון"
ובו אירועים  בהוצאת המערך רבנים לוח שנה מיוחדל

 ואישים הקשורים לתנועה הציונית.
 

 
 

 

 

  פולין, רשהכנס רבני אירופה בו

 
היבשת כנס רבני אירופה בהשתתפות חמישים מרבני 

 ורשה פולין.התקיים ב
 

ודפוס  הכנס עסק בשני נושאים עיקריים: מיומנות
מושב מיוחד  רב וכן האנטישמיות באירופה.מנהיגות של 

. הוקדש לנושא מאה ועשרים שנה לקונגרס הציוני הראשון
נשאו דברים הרב יחיאל וסרמן, ראש המערך  במושב

נסקי, לשירותים רוחניים בתפוצות, ד"ר שלמה טיקוצ'י
 מהאוניברסיטה הפתוחה והרב אלי מגזימוף מלידס אנגליה.

 
במהלך הכנס חולק לוח שנה מיוחד שהופק על ידי 
המערך לשירותים רוחניים ובו אירועים ואישים 

 .הקשורים לתנועה הציונית
 

 

 

 ממשיכים לחזק את העברית בצפון אמריקה
 

לכנס שליחי ההוראה השנתי בצפ"א הגיע מספר שיא של 
ולראשונה ערכה המחלקה גם שני מורים שליחים,  115-

עיון לעשרות מורים לעברית ומנהלי בתי ספר יהודיים -ימי
משתתפים פקדו  200-למעלה מ ,בסך הכלמקומיים. 

את כנסי המחלקה לחינוך. גולת הכותרת של הכנס 
אז הפגישה המחלקה בין  -הייתה בערבו של יום א' 

הרב בני לאו, רבה של הקהילה  :שני האחים לאו
-לאוהרב עמיחי  ,האורתודוכסית בקטמון בירושלים ואחיו

 .קיור בניות לאב שול ורבה של קהיל  לביא, רב קונסרבטיבי
למחרת , בשיתוף המועצה . ניהלו שיח מרתקהשניים 

-לעברית, נערכה ארוחת צהריים חגיגית בנוכחות כ
ה עמיר הוענק פרס העברית לפרופ' עדנ איש בה 300

 תעודות הוקרה הוענקו למוזמנים נוספים. . קופין

 



 
 המחלקה לפעילות בתפוצות

סנונית הראשונה של פרוייקט "סיירת מוצ'ילרוס" ה
 יצאה לדרך

 

, נחתו בשדה התעופה אסייסה בבואנוס 2016בספטמבר  12-ב
תרמילאיות ישראליות מלאות מרץ ותשוקה  4ארגנטינה, איירס, 

נחיתתן של  להתחיל את שליחותן הציונית ביבשת דרום אמריקה.
המוצ'ילרס סגרה את הפרק הראשון והמורכב של איתור, מיון, גיוס 
והכשרה של מועמדים/ות המתאימים למשימה מחד, והכנת 

  הקהילות שיקלטו אותן מאידך.
קהילות קטנות  ,ריוס-נדוסה ולאנטרההמוצ'ילרס הגיעו למ

שעבורן נוכחות של צעירים ישראלים חדורי  -בארגנטינה 
המחזור הראשון מוטיבציה ויכולת חינוכית לא תסולא בפז. 

הסתיים בימים אלו ועל הצלחתו העצומה מעיד הביקוש של עוד 
  .ועוד קהילות להצטרף לפרוייקט

 

של  רס ירושלים שר החוץ של אורוגואי  זוכה  בפ
 2016ההסתדרות הציונית לשנת 

 
ירושלים  הפדרציות הציוניות בעולם ממשיכות לחלק את פרס

בהפקת המחלקה לפעילות בתפוצות,  לקראת הארוע החגיגי
שיביא לישראל את כל זוכי הפרס מהעולם כולו, וישתלב 

 . לאיחודה של העיר 50-בחגיגות ה

רודולפו של אורוגואי, החוץ  והפעם במונטבידאו, הוענק הפרס לשר
עשורים ללא לאות וללא מורא בכל  4נין נובואה, על פועלו מעל 

למען חוזקה וחוסנה של מדינת  ,הארציים והבינלואמיים ,המישורים
ציוני מעורר השראה, בו הוא -השר נשא נאום פרוישראל. 

ערכי היהדות, ל מבטא את הערכתו העמוקה לעם היהודי ו
 . לאורך כל חייו הציבוריים והאישייםשהובילו אותו 

 

 מהלכים על חבל דק
 
״הציונות המודרנית נולדה כמענה לאנטישמיות גואה  

החזון הציוני חרט על  ,ואולי משום כך  ולמשבר זכויות אדם.
" כך אמרה גוסטי יהושע ..דגלו את אידיאל חברת המופת !!

ראשת המחלקה בכנס אקדמי משותף למחלקה ברוורמן 

ולאוניברסיטת בן גוריון , בו הישקנו את חוברת בית העם החדשה 
 לציונות. 120-"על חבל דק", במסגרת ארועי ה

את האולם גדשו מאות צעירים חניכי מכינות קד"צ, מוזמנים 
אברהם  ואורחים שהגיעו לכנס שנערך במעמד  יו"ר הצ"ע

המזכיר  ,פ׳ אריאל פלדשטייןופרובשותפות עם  דובדבני,
ועסק במתח שבין חוק יסוד כבוד האוניברסיטה,   י שלהאקדמ

 האדם וחירותו אל מול צרכי הבטחון של ישראל.
פתח את הכנס נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט 
אהרון ברק בהרצאה מאירת עיניים. אחריו התכנסו הצעירים 
למעגלי שיח מעמיקים ותוססים של בית העם. את הכנס נעל 

 ת מרתק. פאנל אנשי תקשור 

סיכם את היום אחד הצעירים כשאמר "היה יום מדהים! מתי אתם 
 עושים עוד כנס כזה?"

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 הר הרצל - מרכז העולמי למנהיגותה

 סמינר פיתוח מנהיגות אירופה
פיתוח מנהיגות יהודית ל סמינר התקיים נובמבר  בסוף

 ,הסמינרצעירה בקרב פעילים יהודיים מרחבי אירופה. 
שהתקיים בשיתוף ארגון הרווחה המרכזי של יהודי 

 10-צעירים מ 30כינס בפרנקפורט  ,(ZWSTגרמניה )
מדינות באירופה לימי העשרה ופיתוח מיומנויות 

על מנת שיהוו את העתודה של המנהיגות  ,מנהיגות
. לצד סדנאות דינמיות, ביניהן 'בית העתידית באירופה

את התמונה הרחבה ואת  והיו גם הרצאות שהביא ,העם'
כדי להבין את המציאות המשתנה  ,הפן האקדמי

ליך מיון קפדני נבחרו בהשבאירופה. המשתתפים 
  .ממשיכים את הסמינר בפרוייקט אישי

 



 מ

  

 

 

 

  

 המערך לשירותים רוחניים

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

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

 ינוך יהודי". הרצה בנושא "אחריות הקהילה לח

 
 

 החטיבה להתיישבות
 

 פרוייקטים בעמק המעיינות:
הנהלת החטיבה להתיישבות, בראשות גאל גרינוולד, היו"ר הנכנס, קיימה 
שם הוצגו הפרוייקטים  היכרות במועצה האזורית עמק המעיינות ביקור

החטיבה, שעובדת בשיתוף פעולה מצויין עם המועצה והישובים, שמלווה  
 .תחומים מאוד בהרבה ניכר וחותמה

 

 
 
 

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

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

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

 ובכלל.
 

 
 

 מאבק באנטישמיות והמחלקה לישראל 

 
 שחזור אירועי כ"ט בנובמבר במוסדות הלאומיים   

 
פתיחת אירועי המחלקה ערב לכבוד בכ"ט בנובמבר ערכה 

שנה לקונגרס  120במסגרת  ,ט בנובמבר"שנה לכ 70
. האירוע התקיים בבניין המוסדות הלאומיים הראשון

 -ילדים ומבוגרים כאחד –איש  1000-בירושלים. למעלה מ
ברגע בו אומות העולם  ,1947-רקדו הורה וחגגו כפי שהיה ב

הכירו רשמית בזכותו של העם היהודי למדינה יהודית בארץ 
ארט חדשני -לראשונה מיצג וידאו הוצגבאירוע ישראל. 

וקרן על ה אשר באו"ם בשילוב אנימציהשל ההצבעה 
מר יעקב חגואל, סגן  . בניין המוסדות הלאומייםחזית 

מטרת השחזור הינה לחזק את " ומ"מ יו"ר הצ"ע, אמר כי
המודעות ליום חשוב זה, אשר סלל את הדרך להכרזה 

וכן לעודד את הרוח על מדינת ישראל בה' באייר תש"ח, 
 ."הציונית במדינת ישראל

 

 
 
 

 עשור לגרעין צמרת
 

פרויקט הש"ש הפועל בהסתדרות הציונית   ,גרעין צמרת
העולמית באמצעות המועצה הציונית, חגג עשור 

התכנסו בוגרי גרעין צמרת של המועצה בנובמבר לפועלו. 
הציונית בישראל, שינשינים ושותפים בעשייה בעבר ובהווה, 

רעין הג ,במהלך השניםכדי לציין עשור לפעילות הגרעין. 
 54 -בקבוצה אחת בצפת לאיש  15 -מ התפתח וגדל

בוגרים, אנשי צוות  300-כוסך הכל  שינשינים בהווה,
הערים בהן פועל הגרעין כיום. במהלך הערב  8-ושותפים מ

השנים הקרובות, שמטרתה להגדיל את   5-הוצגה התכנית ל
  .מעגלי ההשפעה ולהרחיב את הפעילות לערים נוספות

 

 המחלקה לעידוד עליה
 
שגים מרשימים למחלקה בתום השנה הראשונה יה

 לפעילותה
 

שנה להקמתה של המחלקה לעידוד עליה. בנובמבר מלאה 
להישגים מרשימים: ככלי  המחלקה בשנתה הראשונה הגיעה

-נפתחו יותר מ ,החשוב ביותר לעידוד עלייה והכנה לקראתה
אולפני עברית ברחבי העולם! יוזמו ופותחו פרויקטים  150

. לא בכדי המחלקה ותחום נוספיםחשובים ויצירתיים רבים 
בנובמבר  30-העיקרי בדיון שנערך ב פעילותה הפכו לנושא

 דיווחהבוועדה לעליה וקליטה של הכנסת, ובה הנהגת הצ"ע 
מרינה רוזנברג קוריטני, על פעילותה בפני נבחרי העם. 

ה בישיבה בזו דברי סיכמה את  ,ראשת המחלקה
הקביעה: "כל עוד יותר ממחציתו של העם היהודי שוהה 

אנו בני חורין אין ובתפוצות, המלאכה לפנינו מרובה 
 ".בטל הימנהי לה

 

 
 
 
 
 

 יריד עליה באנטוורפן
 

בשיתוף של הסוכה"י ביריד עליה שהתקיים בסוף נובמבר 
 והצ"ע השתתף מרק דובב, מנהל המחלקה שסיפר:

מכובד של הייצוג בשל ה"זה היה אירוע מרשים מאוד. לא רק 
 250-כמות המשתתפים )כ אלא גם בשל ,מוסדות ישראלים

 בשלבלגיה(, הן מספר עצום למדינה כמו  –איש 
"הגיאוגרפיה" שלהם )מלבד אנטוורפן היו ביריד גם אורחים 

אשר גילו  ענייןה בשלמבריסל ואף מאמסטרדם( ובעיקר 
להם. מלבד ייעוץ אישי  המשתתפים בכל מה שסופר

בית קפה ישראלי  –" ת"קפה עברי  אף ערכוהם והרצאות 
, נערך אך שיחותאמיתי בו הכל, החל מתפריט וכלה ב 

מעולה אשר נאמץ בפעילויותינו  רעיוןורק בעברית. 
 העתידיות".



  

 החטיבה להתיישבות

 
חטיבה להתיישבות של הכנס של מרחב צפון 

 במשכן לאמנות בעין חרוד
 

יואב אריאל, ח"כ  ,התקיים במעמד מנהל מרחב צפון  הכנס
עובד נור, ראשי  ,גלבוע עצה אזוריתאיתן ברושי, ראש מו

 שותפים לעבודת ההתיישבות. התנועות ועוד רבים ומכובדים 
אתגרי העתיד".  - הכנס עסק בנושא "צמיחה דמוגרפית

 ,סיגל מורןיועז הנדל,  דר' איש התקשורת :היו בין הדוברים

בין  הפגישהכנס . ואחרים ראש מועצה אזורית בני שמעון

למידה איפשר ידע והמפעילים והמפעלים השונים, העשיר ב
 . ובסך הכל היה חשוב ומועיל ביותר.משותפת

 
 

סדרת מפגשי השתלמות של ״פורום ההתיישבות״ 
 לעובדי החטיבה בדרגים הביצועיים

 
מפגשים במהלך  12מטרת ההשתלמות הינה לקיים 

השנה בהם יילמדו נושאים שונים הרלוונטיים לתחומי 
 .פעילות החטיבה

המפגשים יעסקו בין השאר בסוגיות תכנון, ביחסי החטיבה 
עם גורמים שונים, בנושאים המתייחסים לקרקע, מים 

יעוד, זכויות שונות, עבודת המועצות והקצאות, חוזים, שינויי י
 האזוריות ותנועות ההתיישבות, עבודת צוות, תקשורת ועוד.

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 מסורתי עולמי
 סמינר מנהיגי הקהילות המסורתיות באירופה

 "מעיין אור"בסוף נובמבר התכנסו בניס, בקהילת 
מנהיגות התנועה מאירופה ונציגי התנועה מהעולם 

. אל מנהיגי הקהילות מבלגיה, צרפת, גרמניה, ומישראל
הולנד, הונגריה, ואנגליה הצטרפו נציגים מתנועת הנוער 

 נוע"ם ומתנועת הבוגרים מרו"ם, מרחבי היבשת. 
עסקו בהתרחשויות האקטואליות בארץ,  במפגש

השריפות, בתקווה  בעקבות גלונאמרה תפילה מיוחדת 
שיכבו ויינתן מטר גשם. הדיונים התמקדו בדרכים לפתח 

, מתוך הבנה כי הם הכלי את שכבות הנוער והבוגרים
הועלו כמו כן העיקרי לשימור הזהות היהודית של הדור הבא. 

רעיונות לתכניות חינוכיות שיעסקו בציונות מנקודת מבט 
 רלוונטית. 

 

  הר הרצל

 גואטמלה ורעייתו בהר הרצלנשיא 
 

נשיא גואטמלה, מר ג'ימי מורלס, ביקר בשנה 
בישראל,  ,בסוף נובמבר ,הראשונה של  כהונתו

כחלק מהצהרת כוונות לגבי רצונו להדק את 
הקשרים בין מדינתו למדינת ישראל, בעיקר 

בביקורו בהר הרצל, יחד בתחומי המים והסייבר. 
עם רעייתו, לווה על ידי יו"ר הצ"ע, אברהם 

על דובדבני, שסיפר לו על מורשתו של הרצל, ו
בטיפוחה של  תפקידה של ההסתדרות הציונית

הענקת משמעויות רלוונטיות וביהדות העולם, 
 לציונות.

 



 

 

 

 
 
 

 
 

  דיון בשולחנות עגולים - שנים של ציונות 120

 
 

 שנה של שירה ציונית 120-ערב מחווה ל

 

 
 

 טריגנו ופרופ' סרנגה 'שיח עם פרופ' חלמיש, פרופ-רב

 
 

 שיח מנהיגים ציוניים צעירים

 
 

 בירושלים בעקבות ביקורו של הרצלמטיילים 

 הציוניתשנה לתנועה  120בסימן  2הוועד הפועל הל"ז/
 הציונית

שנה  120בסימן  2הוועד הפועל הציוני הל"ז/ב' בחשוון תשע"ז התקיים -, ל' בתשרי2016בנובמבר  3-1בין התאריכים 
בקוקטייל הפתיחה החגיגי נפרד הוועד הפועל מיעקב גיספאן שפרש לגימלאות, לאחר עשרות שנים בהן ניהל  .לתנועה הציונית

 את תכנונו וביצועו. 
 ,שיח בסוגיות הליבה של העולם הציוני-מר יולי אדלשטיין, יו"ר כנסת ישראל נשא דברים בפתיחת המושב, ואחריו התקיים רב

 תתפות אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל. בהש
שנה להצהרת בלפור". לאחר מכן השתתפו  99יום הפעילות המרכזי נפתח בהרצאתו של פרופ' שלמה אבינרי על "

 120על  ,שנה לציונות, ושמעו מהעתידן, פרופ' דוד פסיג 120בנושאים שסביב  - החברים בדיונים בשולחנות עגולים
 120-השנים הבאות.. היום נמשך בפאנל עם עתודת הצעירים של המוסדות הלאומיים, והסתיים בערב מחווה מרגש ל

 שנות שירה ציונית, בליוויים המוסיקאלי של חיילי להקת פיקוד דרום. 
של בנימין זאב הרצל במסעו לסיום, ביום הנועל, לאחר שהשתתפו בישיבות הסיעות והארגונים, הוזמנו החברים ללכת בעקבותיו 

  בירושלים. שחקנים "תקופתיים" ליוו את הטיול המעשיר. הכינוס ננעל במליאת סיכומי הדיונים וקבלת החלטות.
 . להתראות!2017ניפגש שוב ביולי 

 


