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 שלום לכולם,

 
זה עתה סיימנו לציין את האירועים הלאומיים של העם היהודי ומדינת ישראל, החל מיום הזיכרון לשואה 

 50ולגבורה, דרך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה וכלה בחגיגות יום העצמאות בסימן 
וחזת אותנו בתוך חוויית האירוע. שנה לאיחוד ירושלים. כל האירועים מלווים בהתרוממות רוח ובהתרגשות שא

זכינו, ובאירועים הללו הייתה הצ"ע שותפה ותפסה בהם מקום של כבוד. השתדלנו לשתף בהם חברי הנהלה 
 ועובדי הצ"ע ככל שיכולנו.

 
מוגש לפניכם דו"ח כולל של המחלקות השונות הממשיכות לקיים פעילות מרשימה למרות המצוקה התקציבית 

שם ההקדשים נתן את אישורו למימוש ההסכם הכספי בין ההסתדרות הציונית לבין קק"ל שאנו מצויים בה. ר
וכל שנותר הוא לבצע את ההסכם ולאפשר לארגון לחזור לפעילות מלאה ובמשנה מרץ. אנו מצפים שזה אכן 

 יקרה בקרוב ובדיווח הבא נתרשם מהפעילות המלאה של המחלקות.
        

 אברהם דובדבני )דובדב(
         

 

  

 

 
עשיר בתכנים ומתאים  ,שפות 4-אתר יעודי ב - לראשונה

שנה לאיחודה של  50לכבוד  - למגוון גדול של קהלים
 ירושלים.

המחלקה לפעילות בתפוצות מציעה לארגונים/תנועות/אנשי 
 חינוך/ שליחים ובכלל, חומר חינוכי חדשני, עשיר ומגוון:

תערוכת תמונות מרהיבה, שעשועונים, חידונים, 
רון, מבשלים ליום ירושלים, פלייליסט של גלגלצ בלווי שי

של ראשת המחלקה, גוסטי יהושע סרטי ברכה תכל'ס, 
ברוורמן, וראש העיר ירושלים, ניר ברקת וסרטון עם סיפורו 
האישי של יו"ר הצ"ע, אברהם דובדבני, שהיה בין משחררי 

 העיר העתיקה במלחמת ששת הימים.
ולעשות שימוש בחומרים  מזמינים אתכם להיכנס לאתר

 http://www.myjerusalem.info! הרלוונטיים לכם. בהצלחה

ָשלָ ִּ  ַרִיְך ְירּו ְשָע  )תהילים קכב ב'(ם ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו בִּ

 החטיבה להתיישבות
 החטיבה להתיישבות חוזרת לפעילות

 
לאחר הקפאה של כשנתיים, נחתם הסכם בין 
הממשלה להסתדרות הציונית העולמית באמצעות 

המסדיר את חזרתה של  ,החטיבה להתיישבות
נחתם בתחילת ההסכם  החטיבה לפעילות מלאה.

שבעוטף עזה  ,חודש אייר במועצה האזורית ״שדות נגב״
בהשתתפות שר החקלאות, הנהלת החטיבה ועשרות 

 ראשי מועצות אזוריות. 
ראש החטיבה להתיישבות גאל גרינוולד אמר במעמד 

התיישבות זה מה שהחטיבה יודעת ...״ החתימה:

 ".!לעשות וזה מה שהיא תמשיך לעשות
 

 קק"ל –חט"ל 
 

החטיבה להתיישבות בשיתוף עם קרן קיימת 
, ממשיכים לממש את חזון בן גוריון ליישוב לישראל

 .הנגב
מאות אלפי במהלך השנים הבאות להביא  -המטרה 

ע"י הקמת ישובים לגליל ולנגב נוספים מתיישבים 
 חדשים.

ישובים בעקבות החלטת הממשלה על הקמת חמישה י
במבואות ערד, סיירנו יחד עם יו"ר קק"ל דני  חדשים

עטר בשטח בכדי לראות מקרוב את מיקומי הישובים 
החדשים ולבחון את הדרכים לשיתוף הפעולה בין 

 הגופים לטובת ההתיישבות.
 

 

 



 

 

 
המחלקה לשירותים רוחניים 

 אורתודוכסיים 
 

 משלחת פסח תשע"ז
 

כמדי שנה, גם השנה, יצאה משלחת בת עשרה 
ת, מטעם ולשבע קהילות יהודיות בתפוצ אנשים

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות בהסתדרות 
ולפעילות  הפסח הציונית העולמית, לעריכת סדר

 .החגדתית בימי -ציונית
 

טרם צאתם, נפגשו בירושלים עם הרב יחיאל וסרמן, 
 ,וישי בוני מנהל המערך ,יצחק שטיגליץ ,ראש המערך

תודרכו השליחים וצוידו  בפגישהמרכז הפרויקט. 
בהגדות למבוגרים ובהגדות מיוחדות לילדים בהוצאת 

 חומרי עזר לפעילות בקרב הצעירים.כמו גם בהמערך, 
 

 
 
 

 כנס רבנים במינכן, גרמניה
 

בעיר מינכן בגרמניה, נערך סמינר רבנים משותף 
ולמערך לשירותים רוחניים לאחוד רבני גרמניה 

 בתפוצות.
 

הנושא המרכזי היה החינוך בעידן המודרני ומערכת 
 היחסים שבין הבית לבית הספר.

 
במהלך הסמינר חולקו החוברות "מאה ועשרים 

על ידי  ושנה לקונגרס הציוני הראשון", שהופק
 המערך לשירותים רוחניים בתפוצות.

 

 המחלקה לפעילות בתפוצות
 

של "סיירת מוצ'ילרוס" יצא  IIמחזור  –איתכם ושוב 
 לדרך

 המריא רבים בשעה טובה ומוצלחת ואחרי מאמצים
המחזור השני של המוצ'ילרוס לקהילות הקטנות 

קהילות: מנדוסה,  4-ל -פי שניים  בארגנטינה. והפעם
הצלחתו של המחזור הראשון  סנטה פה.אנטרה ריוס, צ'אקו ו

עשתה לה כנפיים והפעם הגיעו הרבה מועמדים, מתוכם יכולנו 
לגבש נבחרת מצויינת, שמגיעה לקהילות בדיוק לתקופה של 

ימי הזיכרון, יום  –המועדים הלאומיים החשובים בלוח השנה 
העצמאות ויום ירושלים, כשהשליחים מביאים עמם תכנים 

 לקהילה. שיהיה בהצלחה! איכותיים מישראל להעניק 
בימים אלה מתחיל הגיוס למחזור השלישי שצפוי להתרחב 

 לקהילות גם בפרו ובמקסיקו.
  

 
 המוצ'ילרוס בבניין האמיה בבואנוס איירס מוכנים לפעילות

 
 זיכרון חובק עולם

בכל  ביום השואה התקיימו עשרות מפגשי "זיכרון בסלון"
נערכו  בין היתר .בהובלתם של שליחי המחלקה העולם
, הונגריה, בברלין, צפון אמריקה, אוסטרליה, פולין ארועים

ועוד. מאות משתתפים ישבו יחד, שמעו  אמריקה הלטינית
והשכחה של הזיכרון ם עדויות של ניצולים, ודיברו על מקומ

 עם היהודי. ם ל ני נות ובבחיינו כפרטים ובתודעתנו כב
גם המוצ'ילרוס שהגיעו ממש לאחרונה לקהילות הקטנות 
בארגנטינה, הספיקו להשתלב בפעילות הקהילתית של יום 

חוברת בית השואה בבתי הספר ובתנועות הנוער המקומיות. 
העם "בין זכרון לשכחה" מצליחה לעורר דיון מרתק וחשוב 

 הולכת.ו וזוכה לחשיפה מתרחבת

 

 



 ולמאבק באנטישמיות המחלקה לישראל 0 
 

 באיזה קונגרס הועלתה "הצעת אוגנדה"?
באמצעות המועצה הציונית  ,המחלקה לפעילות בישראל

חידון  זו השנה הרביעית ברציפות יזמה ,10ובשיתוף ערוץ 
 העולםישראל ומייחודי, המחבר בין משפחות ציוניות מרחבי 

כולו. החידון מתחיל בחידונים מקומיים בכל רחבי הארץ 
ובתפוצות. עשר המשפחות הזוכות מגיעות לגמר שמתקיים 

בארוע טלוויזיוני חגיגי, אשר שודר במוצאי יום  ,בירושלים
שונים של הסיפור . הארוע מחבר דורות 10העצמאות בערוץ 

  חוויה חינוכית עכשווית.ומעביר את המשתתפים בו הציוני 
השנה לראשונה השתתפה בגמר, משפחה המתגוררת 

 בארה"ב. כן ירבו!
זכה להצלחה רבה, לסיקור  ,שכבר הפך למסורת ,החידון

 תקשורתי נרחב ולאחוזי צפייה מכובדים בטלוויזיה.
 

 מסורתי עולמי
 

 פתיחה חגיגית של בית הספר למדריכים "דרכי נעם"
 

נפתח הקורס למדריכים כמדי שנה, והפעם  מארסבחודש 
 שזו שנתם השניה. 60-חדשים ו 60משתתפים.  120עם 

התכנית מיועדת למדריכים מתנועת הנוער הציוני נוע"ם. בקורס 
לומדים המדריכים הדרכה ודינמיקה קבוצתית, ובעיקר 

: זרמים ביהדות, הכותל ישראל - מעמיקים בנושא המרכזי
המערבי וחלקיו, שבת במדינת ישראל, הקשר של העם היהודי 

קהילות  15-התכנית מצליחה מאד ומדריכים מלארץ ועוד. 
 מגיעים אליה., מסורתיות מבואנוס איירס

 

 

 

 

 
 הקהילה המסורתית בקייב חוגגת את חג הפסח

 
הרב ראובן סטמוב עומד בראשה של הקהילה המסורתית 

זוגות צעירים,   שמורכבת  ממשפחות,, בקייב. הקהילה
ילדים, נוער וסטודנטים, בנוסף לותיקי מלחמה ופליטים 

המלחמה, יודעת ימים של שגשוג -נה קרועתאימאוקר
הקהילה חווה את הציונות ואת היהדות ופעילות רבה. 

המסורתית באמצעות אומנות, בישול, תפילות, 
 שיעורים, ריקודים, גמילות חסידים ועוד. 

 
-השנה, הגיעו להשתתף בסדר הפסח הקהילתי יותר מ

בתמונה, תלמידים בבית הספר  מחברי הקהילה. 150
" משחזרים את בני ישראל היהודי של קראקוב "שעלבים

 חוצים את ים סוף ויוצאים ממצרים. 
 

  

 לנוער  36-השנתי ההציוני  הקונגרס
 

קיימה את  ,באמצעות המועצה הציונית ,המחלקה לישראל
 לנוער, בעמק המעיינות שבצפון הארץ. 36-הקונגרס ה

כמדי שנה, השתתפו בקונגרס מאות בני נוער מכל 
המהווים מרקם מייצג של נערים ונערות  :הארץ

  הישראלי.מגזרים המרכיבים את הפסיפס האנושי ה
המשתתפים בקונגרס זוכים ליומיים של חווית לימוד, סיור 

נים בארץ ישראל, דנים בסוגיות והכרות עם מקומות שו
עכשוויות בחברה הישראלית, מדברים ציונות ונהנים 

 .מהמפגש ביניהם
האירוע הסתיים במליאת סיכום חגיגית בהשתתפות יו"ר 

יעקב  –סגן ומ"מ יו"ר הצ"ע  אברהם דובדבני, –הצ"ע 
ומנכ"ל המועצה  יגאל ביבי -, יו"ר המועצה הציונית חגואל

 .נדיגאל בר -הציונית 
 



 

 
 

 מרכז הרצל

  הארץ מרחבי מורשת אתרי למנהלי עיון יום
 

אירח מרכז הרצל ליום עיון קבוצת מנהלים  15.3.17-ב
במסגרת קורס בנושא  ,מאתרי מורשת שונים ברחבי הארץ

המנהלים שמעו ולמדו על . "הנגשה לבעלי צרכים מיוחדים"
תהליך ההנגשה הפדגוגית שנעשה במרכז הרצל, התנסו 
בפעילויות המונגשות וקיבלו טיפים כיצד ליישם את 

לאחר הפעילות, התקבל במרכז הנושא באתרים שלהם. 
המציין את החשיבות  ,הרצל מכתב תודה מהמרגשים שידענו
 והתרומה של הפעילות המשמעותית. 

שוב שהוא על מפת אתרי המורשת מרכז הרצל מוכיח 
 המובילים בארץ!

 

 
 סמינר למנהלים בכירים מהמוסד לביטוח לאומי

 
בתחילת אפריל נערך במרכז הרצל סמינר מנהיגות 

הסמינר  .מוסד לביטוח לאומימהלמנהלים בכירים 
שיח על עם האיש והחזון" בשילוב  - עמד בסימן "הרצל

תכונות המנהיגות שאפיינו את גדולי האומה הקבורים 
המשתתפים ציינו כי הפעילות הייתה בהר הרצל. 

אלא גם הפכה עבורם  ,לא רק מעניינת ורלוונטית
את הדמויות ההיסטוריות לדמויות מעוררת 

 השראה.
  

 
 חול המועד פסח במרכז  הרצל

 
מזה שנים פותח מרכז הרצל את שעריו בחול המועד סוכות 
ובחול המועד פסח לקהל הרחב. מאות משפחות בוחרות 

פסח האחרון בלעבור חוויה שהיא גם מעשירה וגם מרגשת. 
שפות  5-מבקרים ב 700-למעלה מ פקדו את המרכז

למדו על סיפור יציאת מצרים המודרני, הלא הוא ושונות 
  סיפורה של הציונות.

נקודות הדמיון וההשקה בין משה רבינו שהוציא את בני 
ישראל ממצרים והביאם לארץ ישראל, לבין בנימין זאב 
הרצל, שהגה את רעיון השיבה המדינית לארץ ישראל, רבות. 
צוות המרכז פיתח מערך הדרכה שעוסק בקשר המיוחד הזה 

 שמופיע גם באומנויות שונות.
את התלהבותו מהחוויה הקהל הרב שגדש את המרכז הביע 

 במילים חמות במיוחד, בספר המבקרים של המוזאון.
 
 

 
 

 

 
 
 

 הר הרצל -המרכז העולמי למנהיגות 
 סמינר מנהיגות יהודית צעירה בגרמניה

 
ההתפתחויות הגיאופוליטיות באירופה בעקבות ההגירה 

הקיצוני, מהוות זרז  ההמונית מסוריה, והתחזקות האיסלם
ת לפעול לחיזוק ולפיתוח מנהיגות חדשה ולקהילות היהודי

מטרות הסמינר שהתקיים בסוף ולצרופה לשורותיהן. 
שיפתחו כך היו לפתח ולהעצים מנהיגים צעירים,  מארס

מיזמים, יתחברו לארגונים הקיימים, יקימו רשת עמיתים 
 ,הסמינר הזה וכמובן יחזקו את הקשר למדינת ישראל.

עסק בעיקר בנושא של  ,שהיה השני מתוך סדרה של שלשה
צוות באמצעות יצירת שלושה סרטונים -מוטיבציה ופיתוח

בנושא זהות יהודית. הסמינר התקיים לאורך סוף שבוע וכלל 
למשתתפות גם שבת קהילתית, שהייתה עוצמתית וחווייתית 

 ללא קשר לרקע שממנו הגיעו.  ולמשתתפים
 



  

 

 

  

 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 
הפרוייקטים שם הוצגו  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 
ובחקלאות בפרט הינה חיונית ומגשימה את חזון הציונות", אמר גרינוולד. 

תיישבות באזור הצירים התרשמו מהעשייה ומהקף הפיתוח של החטיבה לה
 ובכלל.

 

 
 

 המחלקה לחינוך
 

 חלום שהתגשם –הרצל 
בשיתוף תיאטרון  ,, המחלקה לחינוך ארסבמהלך חודש מ

אורנה פורת, הביאה את ההצגה "הרצל חלום שהתגשם" 
"ס, מתנ"סים ומועדונים בארה"ב תילמסע הופעות בב

 וונצואלה . 
ג'רזי, שיקגו, פאלו אלטו, -יורק, ניו-באזור ניו רצהההצגה 

 מארון הרצל את להוריד הייתה המטרה"מיאמי וונצואלה. 
 אמר ,"בתפוצות הנוער בפני אותו ולהחיות הספרים

 מטרה. "בהצ"ע החינוך מחלקת ראש, חוסקוביץ סילביו
 לקהילות ישראל בין החיבור את לחזק הינה נוספת

 לקונגרס שנה 120 לרגל ,הציוני החלום דרך התפוצות
 ממון החינוך מחלקת השקיעה כך לצורך ".הראשון היהודי

 ,ובבניית מערך פעילות למורה לאנגלית המחזה בתרגום וזמן
  .המשך להצגה על פעולו של מייסד הציונותככהכנה ו
 גיל של ובימויו ובהמחזתו פרדו עמיחי בהשתתפות, ההצגה
 שינה אשר, המדינה חוזה של סיפורו את מספרת, צרנוביץ

 להתגשמות הפך הפרטי חלומו כאשר ההיסטוריה פני את
 הקהל בפני נפרש הייחודי חייו סיפור. מיליונים של חלומם
, ומקורביו משפחתו עם יחסיו, המרובים מסעותיו על, הצעיר

 רגעי, וחלומותיו התלבטויותיו, העולם מנהיגי עם פגישות
. במטרתו מתפשרת בלתי דבקות - כלל  ומעל ומשבר אושר
, לשחקן הקהל בין המחיצות כל את שובר ההצגה בימוי
 עניין הצעיר בקהל המעורר ומקורי חי תיאטרון ויוצר

. המדינה חוזה עם קרובה היכרות ותחושת במתרחש
 וחזון אמונה של כוחם על צמתיוע מסר מעבירה ההצגה

 .תיי אמ מנהיג של דמותו קווי ועל
פרידמן מבה"ס הלל תורה  עידה תמרהעל הצלחת ההצגה, 

 לבית שהבאתם הנפלאה ההצגה על רבה בשיקגו: " תודה
 שהועלה המדינה חוזה של חייו סיפור. תורה הלל, ספרנו

 בית ילדיילדות ו את שיתף, עמיחי ידי על רב בכישרון
 של להיסטוריה חלון להם פתח, עמוקה בחוויה הספר

 היה שלא חשוב פרק אותם ולימד  והארץ העם תולדות
 לארח ונשמח הנפלאה ההזדמנות על רבה תודה .להם מוכר

 . "בעתיד גם פורת אורנה תאטרון ואת עמיחי את
 

 
 

 על הערכתה את הביעה בוונצואלה היהודית גם הקהילה
 שהתקיימה לבכורה ונהרה, ההצגה לקיום בה הבחירה
 עם. הגילאים מכל וצופות צופים מאות בנוכחות בקראקס

 המנון של ספונטנית בשירה הקהל פרץ ההצגה תום
 ". התקוה" ,המדינה

על חשיבות קיום ההצגה בוונצואלה, העיד השחקן עמיחי 
פרדו "בזכות המחלקה לחינוך של הסתדרות הציונית זכיתי 

שם גם לראשונה להופיע בדמותו של הרצל בונצואלה. 
לא שייכים  ,הבנתי לראשונה שהרצל, על חזונו ומורשתו

 רק למדינת ישראל, אלא בעיקר ליהדות התפוצות". 
 

חלום שהתגשם" שהתפרסמה  –קישור לכתבה על המחזה "הרצל 
 "ידיעות אמריקה – YNET-USבאתר 

.php?dir=site&page=contenhttp://www.wzo.org.il/index
t&cs=3538&langpage=heb 

 

 היהודי מהעם כחלק עצמה את ראתה היהודית "הקהילה
ראש  - סלביו חוסקוביץ הסביר", אחד עם שכולנו והרגישה

 לכל נוסף לסיבוב להגיע שלנו היעדים" המחלקה לחינוך,
 בין גשר ולבנות ואוסטרליה קנדה, אמריקה בצפון הקהילות

  ".התפוצות ליהדות ישראל יהדות
 

 
 
 

VIA – של "שנת" תוכניות למשתתפי חדשנות כנס 
 העולמיות הציוניות הנוער תנועות

 
 הבינתחומי במרכז 6.4.2017 ניסן' י ,חמישי ביום

בהרצליה התקיים כנס לכלל חניכי תנועות הנוער 
, בנושא חדשנות הציוניות בשנת ההכשרה בישראל

הציונית ובשיתוף בארגון המחלקה לחינוך בהסתדרות 
, מועצת תנועות יחידת השליחים – הסוכנות היהודית

  הרצליה.הנוער העולמיות והמרכז הבין תחומי 
 של שנתיות תוכניות במסגרת לארץ מגיעים שנה בכל

 נוער בני 1,000-מ למעלה העולמיות הציוניות הנוער תנועות
 – VIA:העולם המתכנסים אחת לשנה ל מרחבי יהודים

Values in Action .לקחו חלק וברכו נשיא  באירוע השנה
המרכז הבין תחומי, פרופ' אוריאל רייכמן, יו"ר הסוכה"י מר 

ראש המחלקה לחינוך  –לביו חוסקוביץ ינתן שרנסקי ומר ס
 . בהסתדרות הציונית

 מטרה מתוך זאת, בישראל יזמות התקיים בסימן האירוע
 ולעודד בישראל היזמות וחלר  אלה צעיריםצעירות ו לחבר
  העולם. ברחבי יהודיים יזמות מפעלי לפתח אותם

 בסגנון הרצאות 3 הבוקר בשעות התקיימו ,האירוע במסגרת
TED מפגשים התקיימו צ"אחה ובשעות, ביזמות שעסקו 

 שהציגו יזמים מישראל עם משתתפים 30-כ של בקבוצות
 שהוביל הרעיון שוחחו על היזמים. מעורבים הםבהן  יוזמות
 מתוך ,'וכו החוויה, התובנות, האתגרים, בפרויקטים אותם
 בהם החודשים את ולמנף לנסות הצעירים את לעודד כוונה

 הנעתו, ייחודי פרויקט הקמת לטובת בישראל נמצאים הם
 . התוכנית בתום לארצם שובם לאחר והפעלתו

של  יום העיון הוכתר כהצלחה ואנו ממתינים לפרוייקטים
 החניכים בקהילותיהם!

 

 



  

 המחלקה לעידוד עליה

 
 כיתת אולפן ראשונה בסאו פאולו 

 
כיתת אולפן ראשונה  ארסבשעה טובה נפתחה במ

במסגרת תכנית "מרכזי הכנה  -פאולו, ברזיל -בסאו
 וחברת אופק ישראלי. הצ"עלעלייה" של 

המסורה של עובדת  תההכיתה נפתחה תודות לעבוד 
מרינה  ,ליליאן פרץ.  ראשת המחלקה –המחלקה בברזיל 

בירכה את ליליאן אשר נכנסה לתפקידה  ,קוריטני-רוזנברג
לאיש אין "ואמרה  נמרצת, ומיד נרתמה לעבודה לאחרונה,

של ספק בכך שבזמן הקרוב נראה ריבוי של כיתות אולפנים 
  משם".כמות העולים בבברזיל ועלייה משמעותית המחלקה 

 
 חוזרים הביתה מאנגליה

 
  ,דמיטרי מבזוס ,שליח המחלקה באנגליה נטלבסוף מרץ 

חלק פעיל בעריכת כנסים המוקדשים לנושא העלייה 
ושיבתם לארץ של ישראלים השוהים בחו"ל. הכנסים נערכו 

 מהלכםבימים רצופים בערים מנצ'סטר ולונדון  3במשך 
כגון מיסוי,  "הרצאות בנושאים "שימושייםהתקיימו 

כל שאר הנושאים  טוח לאומי, תעסוקה, יזמות וכמובןבי
  .להכנה לקראתההקשורים לעלייה ו

האירוע המשולב היה מאוד מוצלח,  אמר כי דמיטרי מבזוס
פעולה הומי שהגיע קיבל את מלוא המידע הנדרש. שיתוף 

היה הדוק והצ"ע  "בית ישראלי"בין הסוכנות היהודית, 
 ומקצועי. 

טובה דמיטרי עושה עבודה  אמרה כיראשת המחלקה 
אלא גם  ,לידי ביטוי לא רק ברובד תיאורטי שבאה

 כמות האנשים שנחשפים לנושא העלייה". ב

 

 

 

 
 

 

 
 בונים גשרים וירטואליים 

 
 עלייה לעידוד המחלקה של הדגל פרויקט במסגרת

 ללימוד אולפן כיתות הקמת – העולמית הציונית בהסתדרות
 הכשרות המחלקה מקיימת ,לעלייה הכנה כמרכזי – עברית

 המשתתפים העברית מורי עבור ייעודיות והשתלמויות
 לראשונה התקיימה 2017 מארסבמהלך  .בתכנית

 בצרפת המלמדים למורים וירטואלית השתלמות
 –מורים( ואחר כך  20-)במפגש הראשון השתתפו כ ובבלגיה

 .גם באמריקה הלטינית
 רתמנו את התשתית הראשונה בפעם - במסגרת פרויקט זה

  .לחינוך ידע של המחלקהאת הו ע"הצ של הטכנולוגית
 מפגש לקיים מאפשרת הטכנולוגית הפלטפורמה

 בין והן לצופים המרצה בין הן אינטראקטיבי
 מיתאדינ כיתה לקיים וכך, עצמם לבין המשתתפים

 .ואיכותית יעילה למידה ומסגרת

 
 

 המחלקה למפעלים ציוניים
 המחלקה נערכת לקראת אישור התקציב

 
בחודשים האחרונים עסקה המחלקה בתכנון הפעילות 

הפעילות המתוכננת, ברוח  לקראת אישור התקציב.
המופת של הרצל, תתמקד בפעילות ציונית חזון חברת 

בפריפריה של מדינת ישראל ובמרקם החיים 
  . האזרחיים במדינה

נמשכה שגרת העבודה בארכיון הציוני ובמוסד  ,במקביל
למחלקה. בארכיון הציוני הופץ לקהל  יםביאליק שכפופ

הרחב העלון המקוון השלישי והתקיים מפגש ציוני שלישי 
 ך".בסדרת "המדינה שבדר 

במוסד ביאליק התקיים יום עיון בהשתתפות חוקרים 
 לכבוד הספר "פנינו אל השמש העולה" מאת שאול פז. 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

 סיפורם של אלו ששתקו –יום השואה והגבורה 
 

של מי  השנה פתחנו במסורת שבה נשתף מדי שנה בסיפורו
 אחדששרד את השואה ומחובר באופן כזה או אחר לאחת/

מעובדות/עובדי הארגון. השנה הבאנו את סיפורו של אברהם 
 גוטסמן, אביו של דובי בראל, מנכ"ל המח' לכספים:

 

 
 לחצו כאןאברהם גוטסמן  לסיפורו המלא של

 

 טקס יום הזיכרון של המוסדות הלאומיים
 

 

 
 
 

  Paremos 1 Minuto#   בואו נעמוד דקה  
 

 
 

מדי שנה, באותה שעה בדיוק, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, 
וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, 
מפלחת צפירה את המרחב הציבורי בישראל וכולנו 

הצפירה . עוד מתייחדים עם זכרם של אלו שאינם איתנו
שעוצרת הכל יוצרת רגע אחד מיוחד שאינו קיים עבור 

 היהודים שחיים בתפוצות. 
מתוך ההעדר הזה, ומתוך הרצון להנגיש ליהודי 
התפוצות את החוויה הכל כך ישראלית הזו, יזמנו את 

 עמוד דקה".נ "בואו 
אפליקציה ובה הצפירה ומילות  - "בואו נעמוד דקהמיזם "

 11:00ה"יזכור" מתורגמות לשפת המקום, הופעלה בשעה 
שעון מקומי, ואיפשרה לכל יהודי באשר הוא, לעצור לרגע, 

גם זמנית -בולהתייחד עם הנופלים ולחוש חוויה שהיא 
אישית וגם לאומית. להרגיש חלק מהעם היהודי, גם בהיותו 

 ישראל.  מרוחק אלפי קילומטרים ממדינת
המיזם תפס תאוצה שעלתה על כל הציפיות המוקדמות, 

והיו שותפים  ,ואלפי יהודים בכל העולם עמדו דקת דומייה
מדי  והמאחדת שאנו כאן בישראל חווים עוצמתיתלחוויה ה

 שנה.
 ומכאן נסללה הדרך לשנים הבאות. 

 
נברג, נציג הצ"ע בדרום אמריקה, הגה, תכנן ראיתמר שט

 מחלקות הצ"ע באמל"ט. "בואו נעמוד דקה"וביצע את מיזם 
 אותו לשאר חלקי העולם. ומינפ

 
 בבואנוס איירס AMIA-הברחבת דקת דומיה עומדים 

 משואה לתקומה
 ראלומכבדת את זכרם של חללי מערכות ישההסתדרות הציונית מתייחדת עם זכר הנספים בשואה  


