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 ההסתדרות הציונית העולמית
World Zionist Organization 



 דבר היו"ר

 

  

 
 ,וברכה שלום

 
והסדר התשלומים עם קק"ל מתקדם יפה. אכן, תקוותנו בפתיחת הידיעון הקודם הולכת ומתממשת 

וגם הוא מטופל בימים אלו.  2017. נותר עדיין החוב עבור 2016הועברו כבר כל התשלומים בגין 
 התוצאה המיידית היא שכל ההגבלות שהטלנו על עצמנו הוסרו והמחלקות חוזרות לפעילות מלאה.

יטוי באירועים רבים ומרגשים. חלק שנה לאיחוד ירושלים והדבר בא לידי ב 50אנו מציינים השנה 
 מהם מוזכר בהמשך הידיעון.

מתוך הזדהות וכבוד לאירועי איחוד ירושלים וכן  20 -בימים אלו נפתחו בירושלים משחקי המכביה ה
 שנות ציונות. המכביה היא אירוע ציוני חשוב ורב משתתפים ואנו שותפים בעידודה. 120מתוך ציון 

באזל לא יתקיים כמתוכנן ואנחנו נערכים לקיים אירוע מרכזי חלופי בהר לצערנו, האירוע החגיגי ב
 הרצל במהלך ספטמבר הקרוב.

 בברכה       
 אברהם דובדבני )דובדב(       

 
 

 

 

 ציונות ומצויינות
 

קצינים  70-ארח מרכז הרצל כ ,2017ביוני  14בכ' סיוון, 
האלוף  -מרכז, בהובלת אלוף הפיקוד הפיקוד מבכירים 

רוני נומה, ליום עיון במרכז הרצל. יום העיון עסק בדמותו 
ו של הקונגרס הציוני הראשון כינוסשל הרצל ובחזונו, וב

ההבנה של האיש והמהלכים שנה.  120לפני 
היא הבסיס  ,ההסטוריים שהיה שותף בהתווייתם

שהם  להעמקה במורשתו, ולחיבור שלה לקציני צה"ל,
עצמם מנהיגים ומובילי דרך משמעותיים במדינת 

ויביא  ,. יום העיון היה אינטנסיבי ומוצלח מאודישראל היום
בעקבותיו פעילות המשך גם לקורסי מג"דים וקבוצות 

 קצינים בכירים נוספות. 

 

 מרכז הרצל

 

 

 

בת/בר מצווה לילדי הסגל של אוניברסיטת בן 
 גוריון בנגב 

 
מרכז הרצל בתחילת יוני את   כמיטב המסורת ארח

בנות ובני המצווה של חברי הסגל של אוניברסיטת בן 
הפעילות במרכז הרצל היוותה את חלק הארי  גוריון בנגב.

 220ביום המיוחד הזה המורכב מכמה תחנות בירושלים. 
המשתתפים ביקרו במוזאון הרצל, הכירו מקרוב את גולדה 

שראה נוספות מאיר, ז'בוטינסקי ודמויות מעוררות ה
הקבורות בהר. את היום קינחו במשחק בינגו ציוני מותח. 
בסיום היום אמרו המשתתפים שזכו לקבל חוויה מעשירה 
ומהנה,  וששמחו מאוד לעבור אותה יחד הורים עם בני 

 ובנות המצווה.
 

 חזון לירושלים
 

לציון יום הולדתו של הרצל שחל בי' באייר אירח מרכז 
על שתי שלוחותיה ואת  פרת" הרצל את "מכינת עין

תנועת הבוגרים של המכינה. היום נפתח בהכרות 
מעמיקה בנושא הרצל, ביקורו ההיסטורי בארץ ישראל 

השתתפו הבוגרים ך וחזונו לירושלים, בירת ישראל. בהמש
שעסק  מפגשוהחניכים בסיור בהר ואחר הצהריים התקיים 

 לעתיד. : בחינת חזון העבר והסתכלות 'חזון לירושלים'ב
אנו מקווים   .משתתפים 120ביום לקחו חלק מעל 

שתהיה זאת תחילתה של שותפות מבורכת בין מרכז 
 הרצל לבין "מכינת עין פרת". 

 
 



 

 

  

 
 מסורתי עולמי

 
  מפגש 'מסורתי אירופה' בסטוקהולם

 מסורתי תנועת' חברי נהנו, במאי 26-28 השבוע סוף במהלך
 המפגש,  אותו ארחה. שבדיה, בשטוקהולם מסמינר 'אירופה

, בשטוקהולם הגדול הכנסת בית של  המסורתית הקהילה
 .היה גדוש בארועים

 רבים מחנכים עבור אידיאלית הזדמנות היה הסמינר
 לחזק, חדשות מיומנויות ללמוד, רעיונות לחלוק, להיפגש

 .באירופה התנועה של רשתות ולבנות הקשרים את
 לאחד מחוייבת שהתנועה להראות הזדמנותגם  זו הייתה

 .לנוער ליא פורמ חינוך - ביותר לה החשובים התחומים
 רשת  לית"מנכ, מרש שלי' הגב הייתה המרכזיים המרצים בין

 בבית בכיר מורה, שופרן ומארק, בבריטניה היהודי הנוער
 ". עלמה" היהודי היסודי הספר

 

 
 Onward NOAM Olamiית תכנ -ף שנה שנייה ברצ

 בירושלים 

ביוני, הגיעו מנהיגי תנועות הנוער המסורתיות מרחבי  21-ב
העולם )צרפת, ארה"ב, אוסטרליה, אוגנדה ואוקרינה( 
לשישה שבועות של תכנית מנהיגות והכשרה בישראל. 
מטרותיה העיקריות של התכנית הינן: בניית תכנית עבודה 

תכניות בעלות  בדגש על פיתוח לכל משתתף בנפרד,שנתית 
שיתוף מידע ויצירת פרויקטים  ,ויהודית זיקה ציונית

 ,פיתוח מקצועי אישי של כל אחד מהמשתתפים, משותפים
יצירת ו על ידי התמחות מקצועית בשוק העבודה בישראל

של מגורים, עבודה  (ולא תיירותית)חוויה ישראלית אותנטית 
 וחיי יומיום בירושלים. 
לעומת חוויה  ,של המשתתפים ההתנסות האמיתית

ומאפשרת  ,יותר לארץ עמוקרת קשר חזק ווצתית, יתיירו
הבנה עמוקה של האתגרים הניצבים בפני המדינה 

זו היא משמעותית ביותר לפיתוחם  התנסות ואזרחיה.
בעולם,  של התנועהמנהיגים כהאישי של המשתתפים 

 עולים פוטנציאליים בעתיד.כ ו
 

 
 

 המחלקה למפעלים ציוניים
 

 מוסד ביאליק ב"שבוע הספר העברי"
 

המחלקה למפעלים ציונים חגגה החודש את שבוע הספר 
, מייסודה של "מוסד ביאליק"ספרים ההעברי. הוצאת 

, פרסה בהצלחה דוכנים רבים העולמית ההסתדרות הציונית
ספרי מופת בתחומי  ניתן היה למצואבדוכנים ברחבי הארץ.  

הלשון, התרבות המדע, הפילוסופיה, חקר המקרא, 
ההוצאה ידועה באיכות ספריה,  .העברית, ספרות יפה ושירה

 בייחודם ובתרומתם לחיזוק יסודות התרבות העברית. 
 

 

 

 
 

 החלה ההרשמה לחידון התנ"ך העולמי למבוגרים 
 

המחלקה נערכת לחידון התנ"ך העולמי למבוגרים שייערך 
שנה למפעל חידון התנ"ך  60ט בסימן "בחג חנוכה התשע

למבוגרים שייסד ראש ממשלת ישראל הראשון דוד בן גוריון. 
 בקרב פועלת לפרסום החידון המחלקה למפעלים ציוניים

 ומשתתפים משתתפות לגייס היהודיות על מנת הקהילות
ולערוך חידונים אזוריים. המשתתפים שינצחו בחידונים 
האזוריים יעלו לחידון העולמי אשר יתקיים בירושלים. נמשיך 

 לדווח גם בעתיד על ההתקדמות ועל זהות המשתתפים. 
 

 
 



 המחלקה לפעילות בתפוצות  
 

 אופקים חדשים ל"מנהיגות רואה עתיד" 
 

במחצית יוני, הסתיימה בהצלחה כבירה תכנית נוספת של 
"מנהיגות רואה עתיד", הפעם בהשתתפותם של מנהיגי 

 ,גוסטי יהושע ברוורמןתנועת "הבונים דרור" מכל העולם. 
אמרה בסיכום המסע:  ,שהגיעה לברך את המשתתפים

לגעת  הזדמנות "המפגש איתכם הוא זכות והנאה;
את  ".במהות של מה שחשוב באמת בעבודה שלנו..

השבת קיבלו המשתתפים כמיטב מסורת קבלות השבת 
 . על הדנובה LSD - המחלקתיות

 

 

 המחלקה לחינוך
 

ב"בחינה הירושלמית" היוקרתית מאות נבחנים 
  ללימודי עברית ויהדות

 
, ותלמידים ברחבי העולם ניגשים מגיעה לקיצהשנת הלימודים 

במהלך חודש מאי נבחנו מאות לבחינות סיום בעברית. 
וזכו בתעודות היוקרתיות.  תלמידים ב"בחינה הירושלמית"

 ,בשיתוף עם האוניברסיטה העברית , הנערכתתכניתה
  משלבת לימודי תורה, משנה, ספרות ולשון עברית.

כתבו  ,רבים מהתלמידים, המסיימים את לימודיהם התיכוניים
הבוגרים הטריים חיבור על משמעות השפה העברית עבורם. 

הדגישו כי לימודי העברית תרמו לתחושת הקשר שלהם 
, והעלו רעיונות יצירתיים לקידום לעם היהודי ולמדינת ישראל

 ה בעולם.הוראת
 

 

 

 

 

 בבי"ס אבן גבירול במדריד גם נבחנים בעברית
 

הספר -נשלחה לבית ,מנהלת היחידה לעברית, ענבל בראל
"אבן גבירול" במדריד כדי לערוך לתלמידים בחינות בע"פ, 
והתרשמה לטובה מהיכולת שלהם לשוחח ולתקשר 
בעברית. הילדים סיפרו שהם אוהבים ללמוד עברית, ורבים 
מהם ציינו כי הם שואפים ללמוד באוניברסיטה העברית 

ם, ולגור בישראל. התלמידים הנרגשים זכו לציונים גבוהי 
 .ואף קיבלו משימות לקיץ
הספר שיבח את שיתוף הפעולה -צוות ההנהלה של בית

עם המחלקה לחינוך. עריכת המבחנים על ידי נציג 
מקצועי מישראל מחזקת את מעמדה של העברית 

, מסייעת למורים לאמוד את הישגי כמקצוע חשוב ויוקרתי
התלמידים באופן מקצועי ולגבש את תכניות הלימודים, 

נוספים להעשרת המורים  ומאפשרת פיתוח של פרויקטים

 והתלמידים.

 

 
מסכמים שנה טעימה  – "מבשלים עברית"

 במיוחד
השנה השנייה של תוכנית  בימים אלו ממש מסתיימת

פתחנו עם השנה הראשונה . את ״מבשלים בעברית״
מעלה התרחבנו ל  כבר השנהואילו קבוצה אחת בברקלי, 

 עוד נטויה! הידו ,ארה״ב קבוצות ברחבי  10-מ
 

מבשלים בעברית היא סדנה שנתית איכותית וייחודית 
של שיח, טעמים ומטעמים, זכרונות מבית ומארץ 

למפגש בראי לוח השנה  בכל חודש אנחנו נפגשיםמולדת. 
משותפת  סעודהו בישולמלווה ב ההיהודי/ישראלי. השיח

שלה חבל וכל אלה מבטיחים את יצירתה של קהילה 

 .טבור משותף
 

 



המחלקה לשירותים רוחניים  

 אורתודוכסיים

 RCAיום עיון לרבני 
 

עשרות רבנים ואישי ציבור השתתפו ביום מיוחד לציון 
"חמישים שנה לשחרורה ואיחודה של ירושלים", ביוזמת 
המערך לשירותים רוחניים בתפוצות בהסתדרות הציונית 

 (.RCAהסתדרות הרבנים בארה"ב )העולמית, בשיתוף 
 בראש משלחת הרבנים עמד הרב טרדבורקס.

מוסדות הלאומיים, בו ההכנס נערך ב"אולם וייצמן", בבנין 
אברהם הושבע הנשיא הראשון חיים וייצמן, ונטלו בו חלק  

דובדבני, יו"ר ההנהלה הציונית, הרב יחיאל וסרמן, ראש 
מנהל , ק שטיגליץיצחהמערך לשירותים רוחניים בתפוצות ו

  .המערך לשירותים רוחניים
 

 תחרות כרזות ליום ירושלים
 

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

  למועד החגיגי.שנה  50כרזות לציון 
את התחרות יזם המערך לשירותים רוחניים בתפוצות 

יחיאל וסרמן, ובשיתוף החוג לעיצוב גרפי בראשות הרב 
במכללת אמונה בראשות מר יגאל גרוס, ומנהל החמ"ד 

 במשרד החינוך.
הכרזות המצטיינות נבחרו . מעצבות 32בתחרות השתתפו 

מנהל גליץ, וועדת שיפוט בראשותו של מר יצחק שטי על ידי 
בהשתתפות הגב' אתי המערך לשירותים רוחניים בתפוצות, ו

, מנכ"ל סגנית ראש החמ"ד ומר יעקב אהרוניאורלב, 
  .המחלקה למאבק באנטישמיות ופעילות בישראל

 
 

 החטיבה להתיישבות
 

 חיבורים בהתיישבות
לרגל חגיגות  ,העולמי של התנועה הרפורמית נסהכ במסגרת

, פנתה המחלקה לפעילות ירושליםאיחוד חמישים שנה ל
סיור, ראשון בתפוצות לחטיבה להתיישבות, בבקשה להוביל 

מסוגו עבור קהל זה, ביהודה ושומרון. נציגי התנועה מכל 
  העולם השתתפו בסיור הייחודי והחשוב הזה.

להכיר מקרוב את גוש עציון, את נופיו ואת  חברי הקבוצה זכו
ולהבין את  ההתיישבותאת  בעינייםלראות , תושביו

 איןהמורכבות והקשיים.  האתגרים, עלוכן ללמוד  חשיבותה,
למרות  ,ספק שהמפגש פנים אל פנים והשיח המכבד

הוא הבסיס שלנו לקשר  ,הסתייגויותהמחלוקות וה
 בארץ ובתפוצות. ולחיבור בין כל חלקי העם

 

 

 

 
 

 חן פור-בתשל המעצבת  I-בתמונה: הכרזה הזוכה במקום ה

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  ממשיכים בדרכו

אזורית רמת הבמועצה של החטיבה להתיישבות הסיור את 
 ,בעליה לקברו של ראש המועצה המיתולוגי פתחנונגב 

 שמוליק ריפמן ז״ל. 
שעסק רבות  ,איש התיישבות בכל רמ״ח אבריו, שמוליק

נפטר במהלך השנה  ,בשמירת הקשר עם יהדות התפוצות
. הבטחנו מעל האחרונה לאחר מאבק ממושך במחלה קשה

ובשמירת הקשר ההדוק קברו כי נמשיך בדרכו בפיתוח הנגב 
העשייה באזור זה רבה וישנם  עם אחינו שמעבר לים.

הבאת אוכלוסיות  –אתגרים גדולים, והעיקרי שבהם 
רבות ומגוונות לנגב שיביאו לצמיחה דמוגרפית 

יחד עם  משמעותית. אנו עסוקים במשימה זו יום וליל
החברים במועצה האזורית. החטיבה להתיישבות מאחלת 

  המועצה הנבחר ערן דורון.הצלחה לראש 
 



 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 

 
 " "לחיים ירושלים

תכנית "לחיים ירושלים" של ההסתדרות הציונית העולמית 
מאות משתתפים,   2017במאי  21-28הביאה בין התאריכים 

פעילים בקהילות היהודיות יהודים צעירים שאינם 
לחגוג עמנו את מרחבי העולם,  ( (Unaffiliatedהמוכרות

 ירושלים', שמציינת השנה חמישים שנות אחדות.'שבוע 
הצעירים מחו"ל אצל   במסגרת שבוע זה התארחו

משפחות ישראליות ברחבי הארץ, ויחד הרכיבו את 
באירועי  . הם השתתפוהחוויה הירושלמית האישית שלהם

באבני היסוד של , ביקרו מפגשיםתרבות, במופעים וב
 ועוד ועוד.  הריי קולינא , השתתפו בסיוריהמורשת היהודית

 

 
 

 פרויקט "תיעוד לוחמי ששת הימים"
תיעוד לוחמי מלחמת ששת "המחלקה השיקה את פרויקט 

אנשי התיעוד השתתפו ביום הכנה שהתקיים בבניין   ."הימים
המוסדות הלאומיים, בו קיבלו סקירה היסטורית על התקופה 

ייקט יתועדו ובפר ודגשים חשובים למלאכת התיעוד.
ולוחמות שלקחו חלק במלחמת ששת הימים, לוחמים 

על מנת לשמר את סיפוריהם לטובת הדורות הבאים 
קדם לפרויקט זה פרויקט תיעוד דור . ולהנחלת המורשת

  תש"ח אשר הושלם בהצלחה לאחר מאמץ תיעודי נרחב.
 

 

 האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
 

CONNECTIONS –  ,כנס התנועה בירושלים 
 2017מאי 

 
שנה להיווסדות  90חגג ש ,הכנס בסימן "אבני דרך וחידושים"

 450-האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת, משך אליו למעלה מ
מנהיגים קהילתיים, רבנים, תלמידי רבנות וחברי קהילות 

מדינות ברחבי  30-מתקדמות, רפורמיות וליברליות מ
טקס הענקת ספר תורה באירוע הפתיחה התחיל העולם. 

הילת 'בית שלום'  לק -מקהילת החירשים מקליפורניה 
רוסיה.  הקהילה החירשת היחידה במינסק, בל -'שקט' 

. יו"ר ושרד את השואה 16-ספר התורה הינו מהמאה ה
ספר  השבתהסוכ"הי, מר נתן שרנסקי, שמצא עניין אישי ב

ספר בהחזרתו של כך סגר מעגל וב, בטקסהתורה, השתתף 
 לעיר הולדתו.  ספר התורה

  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 פעילות התנועה הרפורמית בחמ"ע מתרחבת
האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת חולש על מגוון תכניות 
ומסגרות ברחבי ברית המועצות לשעבר, בנוסף להכשרה 
רבנית וקהילתית, שיחד מעשירות ומחזקות את הזהות 
היהודית ואת הזיקה לישראל. באמצעות בתי ספר של יום א', 

ילדים לומדים את יסודותיה של היהדות הרפורמית ואת ה
נוטלים חלק בפעילויות שבת וסמינרים עם  השפה העברית,

על ישראל ומורשת  מרחיבים את ידיעותיהםמשפחותיהם ו
 העם. 

תלמידים המתקרבים לגיל המצוות משתתפים בנוסף 
טקס ומקרב אותם לאותם  מכיןבמסלול לימוד מיוחד, ה

חגיגות בר ובת מצווה  9בשנה החולפת, נחגגו ליהדות. 
ברוסיה, כל אחת מהן מלווה בטקס מרגש וחגיגה עבור 

 הילדים, משפחותיהם וקהילותיהם. 
 

 
 בתמונה: בת המצווה של אסתר פייבסקי 

 במוסקבה בבית הכנסת דור ודור

 



  

 המחלקה לעידוד עליה
 

 יריד עליה בברוקלין
ליום אחד הפכה ברוקלין "לישראל קטנה"; ביריד עליה 

בסיוע משרד הקליטה ובמסגרת תכנית לאומית  ,מיוחד
הוקמו דוכנים ססגוניים עם  ,"אופק ישראלי" –לעידוד עלייה 
יפרו על ישראל, אמנים רקדו ושרו מרצים ס: מידע על עליה

היה זה יריד באווירה ישראלית אמיתית. ראשת  ,ובקיצור
"הגיע הזמן  קורטיני אמרה כי:-מרינה רוזנברג ,המחלקה

ליעדים חדשים. והחשוב מביניהם שיבתם הביתה של 
 כל היהודים באשר הם"! 

 

 משט ציוני בנהר ההדסון
, ערכו המחלקה לעידוד העלייה יחד 2017ביוני  11 ,ביום א'

דוברי הרוסית של צפון אמריקה הפגנת  םעם פורום היהודי 
יצא  משט ציוניהזדהות מרשימה עם מדינת ישראל. 

ר מתחת לפסל החרות ועגן ליד בניין מברוקלין, עב
במנהטן. קברניטי המשט היו שרת הקליטה,  םהאו"

סופה לנדבר, וראשת המחלקה לעידוד עלייה, מרינה 
 ריטני. וק-רוזנברג

 קוריטני:-רוזנברגמרינה בהפגנת ההזדהות אמרה 
שנה להחלטה ההיסטורית  70נציין  2017בנובמבר  29-"ב

על הקמתה של מדינת יהודית בארץ ישראל.   םשל האו"
להצהרת בלפור.  100-חודש  נחגוג גם את שנת ההבאותו 

ציוני דרך חשובים ומפוארים בתולדות הקהילייה שני אלו 
  ..ומדים.הבינלאומית, אשר אותה מסמל הבניין לידו אנו ע

ינלאומית הן "באנו לכאן על מנת להזכיר לקהילייה הב
אירועים מבישים בהיסטוריה  ןאירועים מפוארים וה

שלה, ולומר קבל עם ועולם: ישראל היא ביתנו! כך היה 
 וכך יהיה לעולם ועד!"

 
  

 
 

 
 

 

 
 רופאים מצרפת  - לקראת עלייה" סיור גישוש"
 

רופאים צרפתים הגיעו לבאר שבע עם משפחותיהם  30
לסיור גישוש לקראת עליה. בסיור נחשפו לאפשרויות 

 )נדל"ן, חינוך, תרבות וכו'(. - התעסוקה שמציעה העיר

הפרויקט בוצע בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, אופק 
ישראלי, משרד הקליטה, עריית באר שבע, בי"ח סורוקה 

  וקופות החולים. 
, באותו המחלקה נותנת מענה לצרכים מיוחדים. כך

פתחנו כיתת אולפן ייחודית לרופאים, שם ניתן  הקשר,
היו משובי התכנית ב. "וכיו דגש על טרמינולוגיה מקצועית

הרופאים הרופאות ווסוכם שהקשר יימשך ו ,תרחיוביים ביו
 ישולבו בתכניות נוספות המתאימות להם.

 

 הר הרצל–המרכז העולמי למנהיגות
 

 מסע מדברי אל העוצמות שבך
 

לנהל  ,onwardהמרכז למנהיגות זכה במכרז של ארגון 
 .סמינרים לפיתוח מנהיגות במדבר

העוצמות שבך: כשבן התוכנית: "מסע מדברי אל 
גוריון פגש את משה רבנו״ זכתה במכרז, והיא 
מתקיימת באזור הר הנגב, בדגש על המהפך 

 .שמובילה הציונות במדבר
תחילת יולי במצפה  -סמינר ראשון התקיים בסוף יוני

 80רמון, וזכה למשובים טובים מאוד. בסמינר השתתפו 
 .סטודנטים מארה״ב, קנדה, מכסיקו וצרפת

 
  



 

 

 

 
 
 

 המחלקה לחינוך
סילביו חוסקוביץ' מעניק תעודת הוקרה ב"פורום ג'רוזלם 

 הישראלי"  בסיפור אתיופיה יהדות נרטיב להנכחת
 בו חברה המחלקה

 

 
 

 המחלקה לפעילות בתפוצות
 מבססים את הפעילות בפולין

 בתמונה: סמינר המחלקה בהלל וורשה
 

 
 

 המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות
 נערכים לקראת "תעוד לוחמי ששת הימים"

 

 

 
 המחלקה לשירותים רוחניים אורתודוכסיים 

 I-שנה לקונגרס ה 120הפיקה לרגל 
 המאגדת חמישים אירועים ואישים שפות, 4-ב חוברת

 בתולדותיה של התנועה הציונית.

 

 
 

 התנועה המסורתית 
דיויד ברוזה מופיע בקהילות המסורתיות בארגנטינה 

 שנה לאיחוד ירושלים 50לרגל 
 

 
 

 הכשרת מפקחי כשרות ושוחטים 
 באוקראינה

 

 

 עוד קצת ציונות בתמונות

 הציונית


