
 

 

 

  

 



 דבר היו"ר

 

  

 שלום וברכה,
 החודשים האחרונים היו אינטנסיביים מאד ומלאי פעילות בארץ ובתפוצות. אכן, שחרור הקפאת התקציב הורגש היטב

 בכל מחלקות ההסתדרות הציונית וניתן לראות זאת בידיעון שלפניכם. 

שנה להצהרת בלפור". אלו ציוני דרך משמעותיים ביותר  100שנות ציונות" ו" 120חלק ניכר מהאירועים היה בסימן "
 בהיסטוריה של התנועה הציונית ובדרך להקמתה של מדינת ישראל. 

שנות ציונות התקיים בהר הרצל, בהשתתפות ראש הממשלה, חברי כנסת, ראשי רשויות ואישי  120האירוע המרכזי לציון 
 ציבור רבים. האירוע היה מרשים ורב משתתפים וביטא צדדים שונים של פעילות ההסתדרות הציונית בימינו. 

 ן אמריקה, במרכז אמריקה ובדרום אמריקה, המחלקות קיימו כנסים, מפגשים וסמינרים בישראל, באירופה, בצפו

 כפי שמפורט בידיעון. 

 קראו ותתרשמו מההיקף ומהגיוון.

 אברהם דובדבני )דובדב(                                                                                                 

 יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית          

 

 
 
 
 

 בברכה       
 אברהם דובדבני )דובדב(       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

כנס  –שנה לקונגרס הראשון"  120 -"עין לציון צופיה 
 המחלקה למדינות מרכז אמריקה

 
בתחילת דצמבר ערכה המחלקה לראשונה כנס למובילי מערכות 
החינוך היהודי במרכז אמריקה, בארוחה החם של הקהילה 

 12-משתתפים מ 74לכנס הגיעו היהודית בקוסטה ריקה. 
והוא נערך במעמד שגריר ישראל מדינות ממרכז אמריקה, 

מר אברהם דובדבני, ,ק, יו"ר הצ"ע מר אמיר אופ –בקוסטה ריקה 
מר אלי  לביו חוסקוביץ' ומנכ"ל הצ"ע,י, מר סראש המחלקה לחינוך

במהלך הכנס זכו המשתתפים להיות בהופעה של הזמרת    כהן.
נורית גלרון, לשמוע על הנעשה בתחום החינוך הציוני בכל מדינה, 

 לחלוק וליזום יוזמות לחינוך ציוני ועוד ועוד.
כי זוהי רק תחילתו של  הודגשכנס שהוכתר בהצלחה רבה, ב

 תהליך עבודה חינוכית באזור זה.

 המחלקה לחינוך

 שנות ציונות בנתב"ג 120מיצג 

 

 

 

 ומודעות מורשת, תרבות, לזהות המפתח: עברית"
 כנס המחלקה לחינוך בצפ"א -לשונית" 

 
"גדילתו של כנס המחלקה לחינוך בשנתיים האחרונות בצפ"א 
הינה עדות למרכזיותה של העברית בעיצוב זהותו היהודית 
והקשר לישראל של דור המחר שגדל בצפ"א. העומדים בחזית 
העשייה, בין אם הם שליחי ההוראה או מורים מקומיים, זוכים 

ות בכנס זה לרגעים של הטענת מצברים על מנת לשוב לכית
במילים  בכוחות, ידע וכישורים חדשים בתחום". מלאיםשלהם 

אלו סיכם סילביו חוסקוביץ' את הצלחת הכנס, שהתקיים בתחילת 
דצמבר, בשיתוף "המועצה לעברית בצפ"א" ו"ארגון המורים 

 לעברית בצפ"א" .
המורים והמורות שהגיעו אליו השתתפו  300-מסלולים ו 3הכנס כלל 

הכנס עסק במחקרים חדשים בתחום הוראת  סדנאות שונות. 40-ב

 .שיטות חדשות להוראתה ציגהעברית, וה
 
 

 צברים מבחירה
קט בו המחלקה משגרת עולים שעלו צברים מבחירה הינו פרוי

בנערותם לישראל לארצות מוצאם לאחר שסיימו שירות צבאי 
שם הם נפגשים עם צעירים מקומיים במסגרות משמעותי, 

לישראל, באמצעות המפגש עם צעירים שונות, במטרה לחברם 
כמוהם שגדלו באותה סביבה וקיבלו החלטה משמעותית 

 ר למקום של ישראל בזהותם האישית.באש

 אשר סומר במשלחת זו, שיצאה לקראת סוף אוקטובר יצאו מריאנו
, מקורדובה עלה אשר מולינה ומרקוס 20 בגיל מאורוגוואי עלה

 .15 בגיל ה"נעל תכנית במסגרת, ארגנטינה
מריאנו ומרקוס החלו את שליחותם בבואנוס איירס וקורדובה 

לבירת צ'ילה, סנטיאגו, וסיימו  המשיכו משם בארגנטינה
 במונטווידאו, אורוגואי.

 של בליבם משמעותי חותם השאירו המפגשים כי ניכר
  .צעיריםה

 
 

 



 

 

  

 המחלקה למפעלים ציוניים

  עיראק -מרחיבים את האתוס הציוני 
 

 השר המחלקה למפעלים ציוניים קיימה ערב מרתק עם 
 . עלייתו סיפור את שהביא ,כהן רן ,לשעבר

 מעיראק לבדו 11 בגיל עלה(, רן של הקודם שמו) סעיד
כשמתבוננים . 50-ה שנות בתחילת פרס דרך לישראל

 !הציוני הסיפור שזהו תחנות חייו לאחור מביניםב
 מזכיר, כקצין בצה"ל שירותו, בקיבוץ הקליטה דרך, מהעלייה

 ועד כ"כח המדינה בהנהגת ולבסוף השתלבותו הקיבוץ
 ישראל! בממשלת שרכהונתו כ

 
 

 
 
 

 
 אתיופיה  –מרחיבים את האתוס הציוני 

 
ארוע השיא בתכנית המנהיגות לנוער אתיופי בשיתוף עם 

 30עמותת 'נחשונים', התקיים החודש במשלחת לאתיופיה. 
בני נוער, כמחציתם בני העדה, יצאו בעקבות הסיפור הציוני 

המשלחת עברה בין הכפרים מהם הגיעו של עולי אתיופיה. 
העולים והתוודעה לסיפור עלייתם ההרואי, לכמיהתם בת 

למסע הארוך שעשו ואלפי שנים, לתרבותם ומנהגיהם, 
 .במדבר הסודני בדרכם לארץ

כמחלקה שחרטה על דגלה צדק חברתי, מתפקידנו לוודא 
שסיפור העלייה של כל העדות יהיה חלק מהסיפור הציוני 

 י!הישראל
 
 

 
 
 

 מרכז הרצל

  חוויה ציונית מסוג אחר –סיור עששיות 
 

בחנוכה השנה בנינו תכנית מיוחדת של סיור עששיות לילי 
בהר, משותף להורים ולילדים. הפעילות החלה בהדלקה 

 סיירוחגיגית של נרות חנוכה וחלוקת סופגניות, ואחריה 
המשפחות בהר ושמעו סיפורים מרתקים על גדולי האומה, 

 והפן האישי בסיפור חייהם.
מהם ילדים.  רוע, כמחציתיאיש השתתפו בא 300מעל 

ניכר היה שההורים שמחים לראות את ילדיהם נהנים, 
 בהר.ובד בבד זוכים להעשרה חינוכית וערכית 

 
 

 
 

און הרצליט בנובמבר במוז"כ  
 

שנה לכ"ט בנובמבר, פתח מוזיאון הרצל את שעריו  70לציון 
מעבר לסיור במוזיאון, זכו לאזרחים ותיקים, ללא עלות. 

המבקרים שהגיעו לאורך היום לשמוע מפי עדינה  180
אהרוני, המתנדבת במוזיאון,  סיפורים מהחוויות 

מאז זכינו יום הסטורי זה. בוהזיכרונות שלה כילדה 
למבקרים רבם נוספים  )בני משפחה חברים ועוד( שהגיעו 
 כהמשך לתגובות הנלהבות שהתקבלו מהאזרחים הוותיקים. 

 

 



 המערך לשירותים רוחניים  

 לצעירי איטליהסמינר מנהיגות  -"יעוד" 
יוזמה של המערך לשירותים רוחניים  שהוא פריסמינר ב

צעירים  15באיטליה, השתתפו  UCEIבתפוצות וארגון 
הצעירים עברו מובילים בקהילות היהודיות באיטליה.  

 .חיזוק הזהות היהודית והציוניתו סדנאות העצמה במנהיגות
, שנה לקונגרס הציוני הראשון סיירו במרכז הרצל 120לציון 

מנהרות בעיר העתיקה, בכנסת, בבית המשפט העליון, ב
 מרכז יצחק רבין בתל אביב. בהכותל, ו

מנהל הפרויקטים , במהלך הסמינר שנוהל על ידי ישי בוני
מר   ,במערך, נפגשה הקבוצה עם יו"ר ההסתדרות הציונית

הרב  ,המערך לשירותים רוחניים אברהם דובדבני, ראש
 מר ג'אן לואיג'י בנדיטי -שגריר איטליה בישראל ויחיאל וסרמן 

 בבית הכנסת האיטלקי בנתניה.
 

 

 מסורתי עולמי
 

  "דרכי נועם" –מחנה חורף 
 

נוע"ם ארגנטינה )תנועת הנוער הציונית של התנועה 
המסורתית( הובילה מחנה חורף למדריכים בין התאריכים 

קהילות התכנסו  13-מדריכים מ 280באוקטובר.  15-16
הכנס הוא  בצפון בואנוס איירס, בקהילת "למרות הכל".

תכנית הכשרת המדריכים של  'דרכי נוע"ם',חלק מתכנית 
במהלך הכנס נערכו נמשכת שנתיים. נוע"ם ארגנטינה ה

הכשרות הדרכה, יצירת מרחב למידה בטוח ומשמעותי 
בפעילות נוע"ם  ושילוב טכנולוגיות למטרות חינוך

   ארגנטינה.
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 התחדשות
 

נובמבר חודש במהלך ערכה  תחת הכותרת 'התחדשות'
בירת צ'ילה, מסורתי אמריקה הלטינית כנס בתנועת 

רבנים ומנהיגי קהילות מרחבי היבשת  80-סנטיאגו. כ
התכנסו כדי לדבר על אידיאולוגיה, בניית תכנית אסטרטגית 

יות חדשות. בהם שותפוארגונית ויוזמות חדשות לקהילות, 
 צ"עה כך למשל עם המחלקה לפעילות בתפוצות של

שהולכת וצוברת תאוצה ממחזור וס, בתכנית המוצ'ילר
ר קהילות קטנות למחזור, ושואפת להגיע לכמה שיות

נוכחותה   ., ובהן כמובן הקהילות היהודיות בצ'ילהביבשת
של התנועה המסורתית בקהילות מאפשרת שיתוף 

 פעולה טוב ונכון לשני הצדדים.
 

 

 
 שבתון בקיטו, אקוודור

, "ציפור הנפש"ארגון ביוזמת המערך לשירותים רוחניים ו
לחיזוק הזהות  חברי הקהילה בקיטו בסמינר 130השתתפו 

 למדינת ישראל.ציונית והקשר -היהודית
 ,מר יצחק שטיגליץ, מנכ"ל המערך לשירותים רוחניים

 שנות ציונות ושיחה בנושא 120העביר יחידה בנושא 
 שנה להקמתה. 70מדינת ישראל במלאת 

מר אבי היהודית בקיטו, השתתף נשיא הקהילה  בסמינר 
שהודו למערך על  ,הרב ניר קורן ,ורב הקהילה ,ויגודה

תה יכי האווירה בכנס הי ,וציינו התמיכה בקיומו
  .מרוממת והמשתתפים נהנו מכל רגע

שהמערך לשירותים  ,ראשונההכי זו פעם  ,יש לציין
 . באמל"טרוחניים בתפוצות מקיים סמינר בהיקף כזה 

 

 



 
 החטיבה להתיישבות

 
 תנופה וצמיחה בעוטף עזה

 
בטקס מרגש שנערך בכרם שלום שבעוטף עזה ציינו את סיום 
עבודות השיקום שנעשו במסגרת החלטת ממשלת ישראל 

באווירת החנוכה צוין בטקס כי  לאחר מבצע "צוק איתן".
בכרם שלום בולטת שליחותם של מעטים שמחזיקים את 

החלוצים שנמצאים בגבולות המדינה  , אלוהרבים
 .על כל תושבי מדינת ישראל באחיזתם בקרקעושומרים 

יחד עם שר החקלאות, אורי אריאל, ראש המועצה, גדי ירקוני, 
מנכ"ל החטיבה להתיישבות, צביקי בר חי ומנהל המרחב 

ניטע עץ והונחה אבן הפינה למבנה קהילתי איציק בר, 
                                                   ממוגן שיוקם השנה.

לבצע שיפור ת ישראל הטילה על החטיבה להתיישבו ממשלת
כדי שהאזור הזה יזמין אליו תושבים תשתיות בסכומים ניכרים 

קח על עצמה את המשימה יתוהחטיבה להתיישבות  ,םחדשי
 .יפרח וישגשג כדי שאזור זה ימשיך לצמוח, לוותעשה הכ

 

תקווה וצמיחה בהתיישבות –כפרי סטודנטים   
 

המנוע להקמת התשתיות   ההחטיבה להתיישבות שהיית
לכפרי הסטודנטים השונים ברחבי הארץ, נטלה חלק 

תקיים שהבכנס של מועצת כפרי הסטודנטים משמעותי 
 "ל. בסימן חזון ההתיישבות של שמוליק ריפמן ז

 ,כפרי הסטודנטים הם חזון חלוצי וציוני חשוב ומשמעותי
המהווה את הגשמת חזונו של בן גוריון להפרחת הנגב 

 והפריפריה. 
מרחיב את הלב לחזות בעוצמות של הנוער המדהים 
שהחליט לעשות מעשה ולהיות חלק מהמפעל הענק הזה 

 .סטודנטים ישנקרא כפר
 
 

 
 האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 פעילות התנועה בחבר המדינות העצמאיות

 
בתמיכתה הנדיבה של ההסתדרות הציונית העולמית, התנועה 
ליהדות מתקדמת מפעילה ומארגנת פעילויות רבות בחבר 

 המדינות, מקדמת זהות יהודית, ציונות וישראל.
 

מלמדות  Sunday School -תוכניות קהילתיות של  ה
תכנים יהודיים חשובים לילדים צעירים, שלעתים קרובות 
מעוררים את שאר בני המשפחה לחקור ולפתח את זהותם 

בחודשים האחרונים התמקדו הלימודים של יום  היהודית.
ראשון בהכנה לקראת החגים, לימוד חנוכה והמשך שיעורים 

 קבועים בשפה העברית.
 

רכה ועידת נצר השנתית באוקטובר נע 20-22בין התאריכים 
מנחי נוער ומדריכים במחנה, יחד עם  54בקייב. בהשתתפות 

מריה אברמוב, רכזת נצר בחמ"ע, ואורחים מיוחדים מהתנועה 
בישראל, אייל רונדר וריטה פרומן. במהלך הכנס דנו 

חמ"ע לשנה הקרובה, -המשתתפים בהישגים ובמטרות של נצר
 וציונים. והשתתפו בדיונים על נושאים יהודיים

 
 32בדצמבר השתתפו בסמינר במינסק  22-24בין התאריכים 

מטרת הסמינר הייתה לתכנן את מחנות הקיץ של בני נוער. 
. התוכן החינוכי של המחנות יתמקד 2018התנועה לשנת 

בהיסטוריה הישראלית, בהיסטוריה של היהדות 
 הרפורמית, ובערכי הליבה של תנועת נצר.

 

 

 
 



  

  

 

  

 
 

 

 
 
 

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

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

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

 

 
 

 

 מאבקלוהמחלקה לישראל 
 באנטישמיות 

 
  הישראליציוני הקונגרס ה

המחלקה לישראל בשיתוף המחלקה לחינוך ערכו 
 100בסימן  תשע"ח - 2017הקונגרס הציוני הישראלי  את

שנה לקונגרס הציוני  120-שנה להצהרת בלפור ו
  .הראשון

חזון  -הקונגרס כלל ארבעה מושבים שעסקו בנושאים: ציונות 
זרמים  -יציב בעולם משתנה, עם הספר במסע הזמן, יהדות 

  ופשרות והמשולש החדש של הציונות.
שנה להצהרת  100בקונגרס הוצגה תערוכה ייחודית לרגל 

  בלפור אשר תיארה את רוח התקופה.
 הצ"ע,יו"ר  שרי ממשלה,הקונגרס התקיים בהשתתפות 
, ראשי יעקב חגואל הצ"ע,אברהם דובדבני, סגן ומ"מ יו"ר 

  .ת הצ"עחלקות וחברי הנהלמ
הקונגרס הונחה על ידי העיתונאים ומנחי הטלוויזיה דנה וייס 

  ודני קושמרו.
 

 
 

 כנס למאבק באנטישמיות
המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות הובילה בחודש אוקטובר 

. כנס אירופאי למאבק באנטישמיות החדשה, בלונדון, האחרון

במקום  ,שנה להצהרת בלפור 100 משמעותירוע יבא כמו כן, ציינה
 בו התגורר הלורד בלפור בעת ההצהרה. 

נציגים בכירים, מובילי דעה, פעילים חברתיים  לכנס הגיעו
וסטודנטים מאנגליה, ישראל, צרפת, אוסטריה, גרמניה, הונגריה, 

לפעול  הייתה הכנס מטרת. רומניה, ארצות הברית, הולנד ואיטליה
כנגד ההחרפה בתדירות ובאופי אירועי האנטישמיות, ההסתה 

ולתת כלים  ,בתקשורת הזרה והזינוק באנטישמיות האלימה
ת הנאלצות להתמודד עם הודיומשמעותיים לקהילות הי

: מתאמת האיחוד האירופי היובין הדוברים בכנס . מציאות זו

רציה הציונית הפד רלמאבק באנטישמיות, קטרינה וון שנורביין, יו"
סגנית שגריר ישראל והמנכ"ל אריה מילר,  באנגליה, פול צ'רני, 

סטיבן פולארד, , Jewish Chronicl -ה בלונדון, שרון בר לי, עורך
  ראשי ארגונים ופעילים במאבק באנטישמיות מרחבי אירופה ועוד.

 
 

 

 

 

 

 
 

 המחלקה לעידוד עליה
 

 מפגשים עם עשייה ציונית  –"שיעור בונוס" 
 'כחול לבן' 

סטוריה שלי, יל! הזהות שלי, ההו״העברית עבורי היא הכ
 - האהבה שלי, וכל מה שאני בעצם! עברית זה אנחנו

היהדות, התנ״ך והתרבות. רק בישראל מדברים עברית 
ולכן אני לא יכולה לחשוב על מקום לגור בו , פרט 

תונאית רינה מצליח יבמילים אלו השיבה הע לישראל!״
 לשאלה "מהי העברית עבורך". 

עור בונוס" ירינה מצליח הגיעה כאורחת הפרויקט "ש 
מובילים בתחומם. היא  עולים שמביא לקהילות ישראלים

 נפגשה עם הקהילות בניס ובטולוז, ומילאה את האולמות.
, בתור עולה חדשה המעברילדותה בבמפגשים סיפרה על 

על עבודתה בעולם  ,כמובןועל שירותה הצבאי בתור קצינה 
  התקשורת הישראלית. 

בחרה רינה לפנות ברמה הכי  המפגש המסכם, בסיום 
 ף״אני מבקשת מכם ואאישית לקהל שהגיע ואמרה: 

לכו ללמוד עברית. זה הדבר שיחבר בין כולנו  -מתחננת 
 כעם וכמובן יקרב ויכין לחיים בישראל״. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 אירועי המחלקה מ –'תפוח הגדול' ים עלייה במעודד

 2017בניו יורק, נובמבר 
 
הוענקו אותות  אירוע ראשון מסוגו, בונערך   27.11.17-ב

ארה''ב הפועלות מנשים ציוניות מישראל ו 9-הוקרה ל
אותות ההערכה הוענקו על תרומה  למען עלייה וקליטה.

משמעותית וייחודית בתחומים שונים ועל הישגיהן יוצאי 
 הדופן בתחומים אלו. 

של מרגשות הופעות אומנותיות  הנעימו החגיגי את הערב
 מקומיים ששרו בעברית )!(. ילדים 

לדים, כל אחת מהן מלווה בטקס מרגש וחגיגה עבור הי 
 משפחותיהם וקהילותיהם. 

 

 

 
 



  

 המחלקה לפעילות בתפוצות
 

iVision – כנס יבשתי - לשאול, להטיל ספק, לחלום 
 ל"בית העם"  ראשון 

מאה וחמישים צעירים מכל רחבי אירופה ומישראל התכנסו 
הכנס היבשתי הראשון של "בית העם".  כנסבתחילת דצמבר ל

מארבעה מסלולים שונים ובכל רגע נתון במהלכו ניתן היה הורכב 
לבחור מתוך מגוון מרשים של סדנאות והרצאות כמו גם פעילות 

את הצלחתו הכבירה של הכנס ניתן  חברתית בעלת ערך מוסף.
עושר התכנים ועומק השיח שהתנהלו בו, אלא לא רק לייחס ל

אחווה הטרוגניות של המשתתפים והאווירה המיוחדת של לגם 
 ולכידות שנוצרה בו. 

 
 על חבל דק

 המשתתפיםפר ממשיכים במסורת ומכפילים את מס
המשותף למחלקה  השתתפו בכנס קד"צחניכי מכינות  450

 –שעמד השנה בסימן "מדינת ישראל  בן גוריון, ולאוניברסיטת
במסורת המחלקה בכך המשיכה  .בין יהודית לדמוקרטית"

שהחלה בשנה שעברה, להקדיש יום שלם לעיסוק באחת מהסוגיות 
המשמעותיות והשנויות במחלוקת שעל סדר היום הציבורי במדינת 

הסופר א.ב. יהושע, וזוכה פרס נובל, פרופ' ישראל אומן, היו ישראל. 
"בית העם"  את היום נעלנו במעגלי שיחאורחי הכבוד של הכנס. 

 ולבטא את עמדותיהם, הכנס תכנישאפשרו לצעירים לעבד 

 באופן חופשי ומכיל. 
 

  
 

 דף ציונות יומי -"צא ולמד..." 
להפיק מוצר עבור המחלקה ת נסיבה מצוי היושנה לציונות  120

מושקע במיוחד. במהלך חודש נובמבר שהיה גדוש בתאריכים  חינוכי
דף יומי עם תכנים ביומו ציוניים הסטורים, שיגרנו לעולם מדי יום 

שמעודד שיח מעמיק יחד עם פעילות חווייתית ציוניים מגוונים, 
כמו סרטונים ומוסיקה. הדף הועלה באתר "בית העם" שגם הוא 

 . הושק בתחילת נובמבר

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 הר הרצל-המרכז העולמי למנהיגות
 

  עתיד המנהיגות היהודית  -עמ"י 
 אירופאים קבוצה נבחרת של ראשי קהילות ועובדים בכירים

קיבלה סדרת תכניות לפיתוח מנהיגות בשיתוף  )בתמונה(
. בחודש נובמבר התקיים ZWST -ארגון הקהילות הגרמני ה

מפגש שהתמקד בשיפור מיומנויות עמידה מול קהל, 
והיה מושתת על מקורות מארון הספרים  TEDבסגנון 
 ציוני.-היהודי

 

 סמינר מנהיגות תנ"כית
בחודש אוקטובר קיים המרכז למנהיגות במרכז הרצל סמינר 

לקבוצת חתני תנ"ך שפועלת לקידום אהבת קצר 
התנ"ך. מוקד ההכשרה עסק בדרכים המיטביות להניע 

  ולהוביל קהלי מטרה.
 

 
 

 



 

 


