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 דבר היו"ר

 

  

 ,וברכה שלום
 

. ציונות שנות 120 אירועי את מעשי באופן פתחנו המחלקות ראשי פורום של והיערכות התארגנות לאחר
 שדה הנהלת י"ע עבורנו שהוכן ומרגש מכבד, מרשים בטקס גוריון בן התעופה בנמל היה המרכזי האירוע

 מאד מרשימה השנה כל במשך המוצגת והתערוכה מצוין היה ג"נתב הנהלת עם הפעולה שיתוף. התעופה
 .הרצל של חזונו פי על בהם עסקה הציונית שהתנועה המרכזיים הנושאים את היטב ומבטאת

 
 אירועי במסגרת שונים במקומות שנערכו נוספים אירועים על ראשונים דיווחים כבר תמצאו הנוכחי בידיעון

 מול הכספיים העניינים שיוסדרו עד זה בשלב מוקפאים האחרים האירועים כל, הדברים מטבע. 120 -ה שנת
 .ל"קק

 
 עדיפויות סדרי לבחינת נערכת וההנהלה מוגבלים באמצעים פעילות מקיימות המחלקות, לראות שניתן כפי

 .2017 תקציב של מעודכן אישור לקראת בתקציב
 ,בברכה       
 (דובדב) דובדבני אברהם       

 
 

לקונגרס הציוני  120-במסגרת פתיחת אירועי שנת ה
מטרים הכוללים סדרת  150-הושק מיצג של כ ,הראשון

מראשית  ,צילומים, איורים, עיצובים גרפיים ועוד
המיצג מוצב בשדרה המובילה . יונות ועד ימינוהצ

דיוטי פרי והוא פרי שיתוף פעולה מהבידוק הבטחוני ל
 . והצ"ע נתב"גבין 

 
ר ”ובנוכחות אברהם דובדבני יו באירוע חגיגי רב משתתפים

ל רשות שדות התעופה, שמואל ”יעקב גנות מנכהצ"ע, 
דודו  –והמעצב  הצ"על ”ג, אלי כהן מנכ”ל נתב”זכאי מנכ

 ג.”הראל, נחנך המיצג הגדול ביותר שהוצג עד היום בנתב
 ,מיליון נוסעים 8-למיצג צפויים להיחשף למעלה מ

העוברים בשדרת הנוסעים המרכזית בנמל התעופה בן 
 .2017ך כל שנת במש . התערוכה תוצגגוריון

 שנות ציונות בנתב"ג 120מיצג 

 המחלקה לפעילות בתפוצות
 

 

 

 

 חוגגים טו בשבט

 
יחד עם הגדת טו בשבט המחודשת שהוציאה המחלקה 

לדיון את הסוגיות האקולוגיות מעלה אשר לכבוד החג, 
הבוערות מהזווית היהודית והישראלית, ערכו שליחי 

סדרי טו בשבט חגיגיים  עשרות המחלקה בעולם
באירופה, באמריקה הלטינית ובצפון  ומרובי משתתפים.

אמריקה, שם אף חברה המחלקה לפעילות הנרחבת של 
הקק"ל והגיעה באמצעותה עם הגדת טו בשבט של בית 

 מאות קמפוסים ביבשת!העם ל 
 

 פרסי ירושלים בתנופה
 

שנה לאיחודה של העיר ירושלים, פרס  50השנה, לרגל 
ירושלים המסורתי המחולק מזה עשרות שנים, מקבל 
תאוצה ומחולק במעמדים חגיגיים מיוחדים במדינות 

 רבות בעולם. 
בין זוכי הפרס לאחרונה היו שר החוץ של אורוגואי, פעילת 

 יםהענקות פרס - מדרום אפריקה ובקנהזכויות אדם 
 לדמויות  בלתי שגרתית ברוח צעירה ואחרת.

 
בפריז,  16-ג'רמי רדלר  סגן ראש עריית הרובע ה :בתמונה

מקבל את פרס ירושלים בארוע חגיגי של הקרן הקיימת 
 לישראל.

 



 

 

  

 החטיבה להתיישבות 
 י סיור בנווה צוף למשתתפי כנס הרבנים העולמ

 
הגיעו לנווה  רבנים, נציגי קהילות מכל רחבי העולם היהודי, 300-כ

ההצתות צוף שבמוא"ז מטה בנימין לחזות מקרוב בנזקי טרור 
אנחנו נוסיף לטעת "ולהכריז כי  ,שמדינת ישראל חוותה לאחרונה

 !"למרות ועל אף הקשיים ,עצים ולבנות
, וביקרו בשכונת כליל משתתפי הכנס ראו את הבתים שנשרפו

המגורים הזמנית שנבנתה בסיוע החטיבה להתיישבות במבצע בזק 
 לטובת המשפחות שאיבדו את ביתם.

וליצחק שיטגליץ על ההזדמנות לחזק  יחיאל וסרמן תודה לרב
 !אנחנו נוטעים ובונים - במקום בו שורפים ולהתחזק.

 

 
 

  היסטוריה בקיבוץ מנרה

 
 

ממש על גבול לבנון ונמצא במהלך  השוכןבביקור בקיבוץ מנרה, 
הגב' מהפכני של קליטה וצמיחה, נפגשנו עם חברת ועדת הקליטה 

ראש הממשלה לשעבר רחל היקרה היא אחותו של  .רחל רבין

יצחק רבין ז"ל ומשמשת כחברת ועדת הקליטה שמקבלת את 
טקס גזירת הסרט  :בתמונה המשפחות החדשות המגיעות למנרה.

לאחר עבודת תשתיות של  ,המשופצים של מנרה ברחובותיה
 .במסגרת שיפור פני הישוב ,החטיבה להתיישבות

 

 

 האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
 

 ר "הוועידה העולמית של תנועת נצ
 

התקיימה בירושלים בחודש שעבר  2017ר עולמי "וועידת נצ
, אנגליה, ישראל: מדינות שונות 14-נציגים מ 30-עם יותר מ

, צרפת, הולנד, ב"ארה, אוסטרליה, דרום אפריקה, ספרד
השנה עסק . ברזיל וגרמניה, פנמה, בלרוס, אוקראינה, רוסיה

ם על י אידאולוגי ומעבר לדיונים" קהילות"הסמינר בנושא 
נפגשנו עם קהילות שונות בישראל ושוחחנו , עתיד התנועה

, ציונות בימינו, עם נציגים שונים על מהי קהילה בישראל
קיום הוועידה . הקשר בין זהות יהודית לקהילתיות ועוד

השנתית בישראל חיזק ומחזק את הקשר בין סניפי 
אחריותינו לעם ומחדד את , התנועה למדינת ישראל

 .היהודי ולציונות בימינו
 

 
 
 

שבוע אינטנסיבי ללימודי יהדות במכון ללימודי 
 יהדות מודרנית במוסקבה

 
משותף של  מיזם - מכון ללימודי יהדות מודרנית במוסקבהב

האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת עם קולג'אברהם גייגר, 
אוניברסיטת פוטסדאם והאוניברסיטה הרוסית למדעי הרוח,  

שבוע אינטנסיבי ללימודי יהדות  התקיים בתחילת פברואר
הרבנים  -רבנים וחזנים רפורמים במוסקבה של עם שיעורים 

יטרי החזן דמואלכסנדר ליסקובסקי וליאוניד בימבאט, 
 קרפנקו.

 
הסמסטר החדש  פניו של השבוע, שקידם את

 יםבאוניברסיטה, נועד לשפר את הידע של תלמידי שנ
עם דגש על הכשרת התלמידים  ,במנהגי יהדות 'וב 'א

ת שלהם ברוסיה, ולהובלת סדרי פסח בקהילות הרפורמי
 אוקראינה ובלארוס. 

 
 אנשים, מכל הגילאים, השתתפו 4,500-יותר מ 2016 -ב

בסדרי פסח בקהילות הרפורמיות ברחבי רוסיה, בלרוס 
   ואוקראינה.

 

 
 



 המחלקה לעידוד עליה  
 

 איך שגלגל מסתובב
ה, ראשת המחלקה, מרינה מאז הוקמה מחלקת עידוד העליי 

להגיע  -הגדירה כאחת המטרות העיקריות  ,יטניקור-רוזנברג
לכל יהודי באשר הוא. לא בכדי קראנו לפרויקט המשותף עם 

כחלק  "ציונות על גלגלים".מחלקה לפעילות בתפוצות ה
המייצג  כמועדבחרנו בט"ו בשבט , ינו בצרפתמפעילויות

ומתוך כך  –את הקשר העמוק אל הארץ והאדמה 
סבב אירועים  וערכנלצורך כך  לציונות ולעלייה.

שניהם עולים מצרפת עם  –צמד דוברים בהשתתפות 
מוסיקאי. שילוב זה  מןואיש חינוך וא – מוצלחסיפור עלייה 

המסר ואיפשר להעביר את  יהודי-עולם תוכן ישראלי הביא
  בצורה איכותית ויצירתית.

 

 לשכת סגן יושב ראש
 

 "מאלטנוילנד לתל אביב: חזון, מציאות, המחר...
 כנס מחנכים מאמל"ט - "ראשוןקונגרס הציוני הל שנה  120

 
מחנכים מבתי ספר יהודיים ממדינות אמריקה הלטינית  20-כ

השתתפו בסמינר מקצועי של 'חינוך לישראל' שהתקיים בינואר 
הסמינר להפגישם עם המורכבות  של החברה  השנה. מטרת

הישראלית היום, לאפשר להם להכיר  ולדון בסוגיות עכשוויות, 
 את הפנים היפות של החברה הישראלית.  להם ולהראות

המחנכים התרשמו והתרגשו במסע האישי והחוויתי אשר 
מפעלים חינוכיים, חברתיים ורוחניים  זימן להם מפגש עם

 ים בישראל.מתקיימה חשובים ומשמעותיים
 
 

 

 

 

 מרכז הרצל

 
סמינרים יומיים במרכז הרצל לאלפי חיילים 

 בסדיר
מארח מרכז הרצל לסמינר יומי חיילים  ,מאז חודש נובמבר

בתחילת שירותם הצבאי. מדובר בפרויקט מיוחד המתמקד 
 ,בהיסטוריה של ירושלים דרך הסיפור של הר הרצל

אירח  ,המנהיגים והחיילים הטמונים בו. מאז החל הפרויקט
חיילות וחיילים הנהנים מסיור מיוחד  2000-המרכז מעל ל

ם. חיילים אלו מצטרפים אל בהר, סדנאות ותכנים ייחודיי 
שמילאו את מוזיאון  ,מהארץ ומהעולם ,אלפי המבקרים

מבקרים הגיעו  8,500-מעל להרצל במהלך חודש ינואר. 
 3,500, בהם בחודש זה למוזיאון ולמרכז החינוכי

תיירים ומבקרים דוברי  1,200-תלמידי בתי ספר ו
 ביותר ספרדית. מדובר באחד מהחודשים העמוסים

   הרצל מזה שנים.במרכז 
 

 בונים גשר
פתיחתן של כיתות בהצטיינה גם  2017תחילתה של שנת 

ועידוד  ,העברית/אולפנים בכל מקום שרק אפשרלימוד 
 עלייה בקרב יהודי התפוצות הדוברים רוסית. 

 עובד המחלקהבמסגרת זו, הודות לפועלו המוצלח של 
בלונדון  פתחנו בחודש ינואר ,דמיטרי מבזוס ,באנגליה

אולפנים שפתחנו  20כיתות אולפן )מתוך שתי 
 בבריטניה לאחרונה(, המיועדות לדוברי השפה

בדצמבר אשתקד במהלך  גויסו, אשר אותרו והרוסית
שנערך באנגליה. בשתי כיתות אלה  "FUS-"לימודפרויקט 
מהם אינם נשואים קרי, יש  80%-שתלמידים  20לומדים 

העברית יקרבו לבבות לא רק ברובד  תקווה שלימודי
 הלאומי אלא גם ברובד האישי...

הלימודים הנוכחית, פתחנו  בנוסף, מתחילת שנת
 כיתות אולפן. כן ירבו! 150ברחבי העולם עוד 

 



 
 המחלקה לחינוך

 לחינוך במחלקה  לעברית היחידה –" בעברית מצייצים"
  17-20/01/2017 - "ראשון לשון" בכנס שותפה

 
 השנה זו בראשל"צ התקיים" ראשון לשון" העברית השפה כנס

ה מר סלביו חוסקוביץ, החליט בראשותהעשירית והמחלקה לחינוך, 
  בכנס. ע"הצ של מעורבותה העשור את לחדש בשנת

 והוראתה העברית משמעות על מיוחד מושב הפיקה המחלקה
ראשל"צ עם בני מבני נוער  4,000-מסיבת עברית ל וארגנהבעולם, 

 . "6התקווה "בכיכובה של להקת  ,נוער מהתפוצות
בהנחיית גלית גיאת  דיון כלל" עברית מצייצים" המושב

 גלעד והבלשן קופטש גיל, סמל נאוה ובהשתתפותם של
 כתרבות, ך"התנ כשפת העברית של משמעותה על, צוקרמן
 אשר" "מהשטח מורות עם שיחה לצד, ישראלית לזהות וכביטוי
 . בתפוצות לעברית כמורות שלהן בחוויות הקהל את שיתפו

 

 בישראל עברית הוראת בנושא סמינר": ללשון ראשונות"
 15-20/01/2017 מהתפוצות לעברית למורות

 
היחידה לעברית במחלקה לחינוך ארחה משלחת של מורות 

 ,לעברית מהתפוצות בצמוד לכנס "לשון ראשון".  המשלחת
, צרפת, אנגליה, ב"ארה: שונות מדינות 8-מ נשים 13 שמנתה

 5 בן הגיעה לסמינר וטוניס, טורקיה, ארגנטינה, אוסטריה, בלגיה
 באירועי השתתפות לצד, ופעילויות סדנאות, הרצאות גדוש ימים

 . הכנס
 אינטלקטואלי, ורגשי רעיוני – נדיר מפגש יצר המיוחד ההרכב
 מטורקיה המורה אמרה, "לדרך חברות מצאתי. "וחווייתי
 המורה הוסיפה", לבד מרגישה לא אני עכשיו, "הסמינר בסיום

 .מאוסטריה

 שונות ושיטות לגישות המשתתפות נחשפו הסמינר במהלך
 . חווייתית והתנסות מעשיים כלים הקניית כדי תוך, עברית להוראת

 

 בתפוצות הוראהה לשליחי מקוון קורס
 

 למטרה לה שמה לחינוך במחלקה הוראה לשליחות היחידה
 עבור מעמידה שהיא והליווי ההכשרה תכנית את להרחיב

 .השליחים
 השתלמות לראשונה הופעלה, הנוכחית הלימודים בשנת

 לאפשר – האחת: מטרות שתי ולה שליחים-למורים ייעודית

 מקצועית מבחינה ולהתפתח להמשיך בשטח ההוראה לשליחי
 שנה בכל לצבור למורים לאפשר – והשנייה, השליחות במהלך

 .החינוך משרד כעובדי בדרגה קידום לצורך השתלמויות גמולי
 בשיתוף –" ישראל להוראת שיתופית למידה: "הראשון הקורס
 . החינוך משרד
 מציג הקורס. "א חלק – שנייה כשפה עברית הוראת: "השני הקורס

  בשיטת ומתמקד, נוספת שפה להוראת השונות הגישות את
 . נוספים פדגוגיים היבטים לצד ,Proficiency ה

 שליחי בכנס פנים-מול-פנים במפגש כבר החלה ההשתלמות
-ב נערך הראשוןהמקוון  והמפגש נובמבר בחודש א"בצפ ההוראה

  .בינואר 15

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 הר הרצל -המרכז העולמי למנהיגות 

ההסתדרות המרכז עובד בשיתוף פעולה מלא עם מחלקות 
 . הציונית

הכשרת מורים מחו"ל בנושא מנהיגות  :ת לדוגמהיופעילו
לשון "בשיתוף עם המחלקה לחינוך בכנס  - חינוכית
וכן  ,העברנו סדנאות למורים ממגוון מדינות "ראשון

)איחוד ארגוני הרווחה של  ZWST-בשיתוף עם ה
הקהילות היהודיות בגרמניה( העברנו סדנאות למורים 

 יהודיים מרחבי גרמניה שבאו להשתלם בארץ. 
 

בשיתוף המחלקה לפעילות  - מנהיגות צומחת במדבר
מנהיגות  לקבוצת מנהיגות מצרפת פרק שלבתפוצות העברנו 

אחרי מסע אישי, מרגש ומעצים  חווייתית ומעצימה במדבר.
 לסדנאות אחדות.נפגשנו עם המנהיגים גם בירושלים  נגבב
 



 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

 
 

 להתיישבותהחטיבה 
 

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

 

 
 
 

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

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

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

 ובכלל.
 

 
 

 מאבק באנטישמיות והמחלקה לישראל 

 
 סמינר צרפת למאבק באנטישמיות 

 
 130-הגיעו למעלה מ, שהתקיים בסוף דצמבר,לסמינר

 ראשי ארגונים, ראשימשתתפים מרחבי צרפת, ביניהם 
פדרציות, מנהיגי הקהילה, צעירים ומבוגרים מכל קצוות 

ר ההסתדרות ”מ יו”את הכנס פתח סגן ומ. הקשת הפוליטית
יעקב חגואל. בדבריו, התייחס לעלייה  ,הציונית העולמית

אלימים באירועי אנטישמיות  בעשור האחרון המדאיגה
נחשפו בסמינר . בכלל ובצרפת בפרט בעולם

כלים אפקטיביים למאבק  תתפים לנתונים וקיבלוהמש
 בתופעות אנטישמיות. 

מהלך הסמינר התקיימו סדנאות ופאנלים של פעילים ב
צעירים, שולחנות עגולים, שיחות אינטראקטיביות והרצאות 
 מרתקות מפי טובי המרצים בתחום המאבק באנטישמיות.

 

 
 כנס "אתגר המאבק באנטישמיות"

הייתה חשיפת שהתקיים באונ' בר אילן, מטרת הכנס, 
ממדיה העצומים של האנטישמיות בעולם וקריאה לגיוס 

תוך איחוד משאבים עם גופי שלטון ומקבלי החלטות  ,כוחות
בעולם. כל זאת, לצד בחינת פתרונות ודרכי פעולה 
אופרטיביים מול ממשלות העולם ויהדות התפוצות. הכנס 

פאנל מקצועי בנושא  נפתח באירוע חגיגי, בו התקיים
  .אנטישמיות

ר ההסתדרות הציונית העולמית, ”מ יו”בכנס הציג סגן ומ
יעקב חגואל, את נתוני הסקר שיזם במרכז הסייבר החדש 

 מהנשאלים 85%לפיו של ההסתדרות הציונית העולמית 
מהנשאלים  75%חוו או היו עדים לאירוע אנטישמי, 

 73%-באירופה חוששים להסתובב עם כיפה או מגן דוד ו
חוו או היו עדים לאנטישמיות אלימה לא ם שמהנשאלי 

 .דיווחו למשטרה

 

 מסורתי עולמי
 

 קבלות שבת על חוף הים 
 

שתי קבלות שבת מיוחדות של התנועה המסורתית 
מר אהתקיימו על חוף הים בעיירת הנופש מיר

שתיהן מרגשות ומלאות רוחניות. שילוב בין ,בארגנטינה
המסורת היהודית לתרבות ישראלית עכשווית. קבלות 

הראשונה . השבת כללו שירי ארץ ישראל ושירי שבת
עם הרבנים מרסלו בטר וסרינה וויטס  3/2-התקיימה  ב

עם  10/2-והחזנים דייגו רוצ'ינס ופרננדו סרגווויץ. השניה ב
הפדרציה של  - והחזנית נטליה ארזי. "פדק"הרב יוני שלום 

הקהילות המסורתיות בארגנטינה היא שארגנה את שני 
 האירועים.

  

 

 

 
 
 
 
 

 כנס התנועה המסורתית באוגנדה
 

בני  170-התאספו יותר מ 2017במהלך חמישה ימים בינואר 
בגבעת  –בני יהודה  –נוער מהקהילה היהודית "אבאיודאייה" 

נבוגויה, באוגנדה, על מנת להשתתף בכנס הנוער השנתי 
כפרים  8-נציגים מ  )אגוד הנוער של האבאיודייה(.  AYAשל 

עה , שהוא חלק מרשת 'נועם עולמי' של התנוAYAשייכים ל 
המשתתפים נהנו מחוגי ספורט, מוסיקה   המסורתית.

ומופעים וגם למדו ברכות, הלכות שבת ואחריות אישית 
שהגיע מנעם ישראל כדי  ,עמית שטרן  וקולקטיבית.

היתרונות של אחדות  עללהשתתף בכנס, הוביל פעולה 
והצבעה בשלום. המשתתפים הצעירים היו צמאים לשמוע 

משה מוניאלו   סיפורים על ירושלים בפרט ועל ישראל בכלל.
 . AYAנבחר לנשיא הבא של 

 
 

 



  

המחלקה לשירותים רוחניים 
 אורתודוכסיים

 קהילות ומנהיגי רבנים של 14-ה העולמית העצרת

 תפוצותה

מאה וארבעים רבנים מארבעים מדינות השתתפו 
בתחילת חודש ינואר בעצרת העולמית של רבנים 
ומנהיגי קהילות, שארגן המערך לשירותים רוחניים 

 בהסתדרות הציונית העולמית.בתפוצות 
חמישים שנה לשחרורה ואיחודה העצרת עמדה בסימן "

 .ועשרים שנה לקונגרס הציוני הראשון ה", ומאשל ירושלים
רבני התפוצות  ביניהם:התקיימו שבעה מושבים, בעצרת 

ין יהודי התפוצות מצטרפים למאבק נגד החרם, הקשר שב
ותה של מדינת מרכזיירושלים כמנוף לחיזוק ומדינת ישראל ו

התקיים "שיח לוחמים" עם צנחנים  ישראל. בערב החגיגי
סיון אשת התקשורת, שלחמו על שחרור ירושלים, בהנחיית 

 רהב מאיר, ותכנית אמנותית. 
במהלכו סיירו לסיור לימודי, הוקדש יום  ,במהלך העצרת

הרבנים בישוב חלמיש, שנפגע בשרפה הגדולה לפני כחודש, 
שמעו על מהלך , עצים, ביקרו בגבעת התחמושתונטעו שם 

 הקרב וכן ביקרו במערת המכפלה ובקרית ארבע.
בין הדוברים בכנס: נפתלי בנט,שר החינוך, זאב אלקין,שר 
לענייני ירושלים, ציפי חוטובלי, סגנית שר החוץ, הרב דוד 

ירושלים, עיריית לאו, הרב הראשי לישראל, ניר ברקת, ראש 
סגן שר הביטחון, הרבנים הראשיים  הרב אלי בן דהאן,

לירושלים ועוד. הרב יחיאל וסרמן, ראש המערך, אמר כי 
"העצרת הביעה הזדהות עם מדינת ישראל וירושלים בירתה, 

 ביחוד לנוכח ההצהרות של מועצת הביטחון".
  

 

 
 

 

 
 סדרי טו בשבט

 

ביוזמת המערך לשירותים רוחניים בתפוצות נערכו 
עשרות סדרי ט"ו בשבט, בקהילות יהודיות שונות. 
לשם כך הפיק המערך חוברת סדר ט"ו בשבט 

: עברית, אנגלית, גרמנית, ספרדית, בשבע שפות
שנה  120"פורטוגזית, שבדית וקרואטית, תחת הכותרת 

סדר ט"ו  וללת. החוברת כ"הראשוןלקונגרס הציוני 
וה כלי חינוכי ווהיא מה ,שירים ורעיונות חינוכייםו בשבט
 חשוב.

 
יצחק שטיגליץ, מנהל המערך, שהיה מופקד על ארגון 
הנושא מספר, כי סדר ט"ו בשבט נחוג בין היתר 
בקהילות גטרבורג, הלסינקי, ורשה, לודג', פרנקפורט, 

  'נירו, בלם וליסבון.דה ז-זגרב, אסטוניה טולוז, ריו
 

 הר הרצל
 נשיא פולין מניח זר בקברו של הרצל

 Andrzej Duda , הגיע נשיא פולין2017בינואר  17-ב
במסגרת ביקורו הרשמי  לביקור ממלכתי בישראל.

הניח זר על קברו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. 
הנשיא דודה ופמליית הנשיאות קיבלו סקירה אודות 
חשיבותו ופועלו של הרצל להקמתה של מדינת 

הנשיא, שהתרשם מהלהט שאחז את  .היהודים
משך שנות חייו להקמתה של מדינת בהרצל 

דים, הניח זר על קברו וחלוק נחל כמנהג היהו
לאחר החתימה על הספר הנשיאותי של הר  היהדות.

הרצל, ביקש הנשיא לכבד את זכרם של יצחק רבין 
עשתה השיירה את דרכה  לסיום. ז"ל ושמעון פרס

על ידי  ולהנחת זר על קברו של יוני נתניהו, שם התקבל
  ראש הממשלה בנימין נתניהו.

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 שנות ציונות  120ארוע השקת תערוכת 
 בנמל התעופה בן גוריון

 
 

 המחלקה לפעילות בתפוצות 
 לטו בשבט, בי"ס בפנמה Cahootחידון 

 

 2017ועידת נצ"ר עולמית 
 האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת

 
 

 

 
המחלקה  –שנה לקונגרס הציוני  120לקראת 

גאים להפיק לחינוך בשיתוף תיאטרון אורנה פורת 
 לקהילות בצפ"א הצגת ילדים:

  "הרצל חלום שהתגשם"

 
 

 הכשרת מורים ומחנכים מגרמניה
 הר הרצל - למנהיגותהעולמי המרכז 

 

 
 
 
 

 
 

 עוד קצת ציונות בתמונות

 הציונית


