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אברהם דובדבני )דובדב(| דבר היו"ר

לאחיי ורעיי שלום וברכה,

הקונגרס הל"ח, עקב משבר הקורונה העולמי, ייערך במתכונת וירטואלית, איש איש במקומו, אך נקיים בו את החובות החוקתיות 
והדמוקרטיות וכן נקיים בו דיונים בנושאים המרכזיים, כפי שנקבע ע"י הוועדה המשותפת להכנת הקונגרס  

הדו"ח שבידיכם מרשים, מגוון וגדוש בדיווחים על פעילות ועל אירועים שמקיימת ההסתדרות הציונית העולמית ברחבי העולם היהודי 
במשך כל השנה  

בהסכם הקואליציוני שנחתם בקונגרס הל"ז ב- 2015 ובהתאם לחלוקת הכוחות בין הסיעות השונות, נוספו לארגון 3 מחלקות חדשות  
המחלקה לעידוד עלייה בראשות מרינה רוזנברג-קוריטני, המחלקה לחינוך בראשות סילביו חוסקוביץ והמחלקה למפעלים ציוניים 

בראשות דרור מורג  במשך הקדנציה  מימשה סיעת 'יש עתיד' את זכותה לתפקיד וחכ"ל ד"ר עליזה לביא מונתה ליו"ר מרכז הרצל  

הגידול הזה לא נוצר בחלל ריק  הוא נבע מגידול משמעותי ביותר של פעילות הצ"ע בקדנציה של הקונגרס הל"ו מ- 2010 ואילך  
בתחילת הדרך התכנסה ההנהלה הציונית בכפר הנוער ניצנה במשך יומיים אינטנסיביים לדיון יסודי ומעמיק בשאלת המטרות 

והיעדים של הצ"ע בהרכבה החדש  בסיכום הכינוס נקבעו מספר נושאים מרכזיים שבהם הצ"ע אמורה לעסוק ועם זה יצאנו לדרך  
הנושאים הם: חינוך ציוני, עידוד עלייה, מאבק באנטישמיות, עברית והתיישבות  כל יחידות הצ"ע התגייסו למשימה והתוצאות היו 

מרשימות ביותר  הביטוי התקציבי לכך היה גידול של יותר מ-40% מתקציב 2011 לתקציב 2016  יש לציין שבשנים אלו גם תמיכת 
קק"ל בתקציב הצ"ע גדלה באופן משמעותי ביותר במקביל להפסקת תמיכת הסוכנות היהודית בתקציב הצ"ע  

במקביל, ראינו צורך בפתיחת נציגויות של ההנהלה 
במספר מדינות מרכזיות בעולם היהודי וכך הקמנו 

נציגות בארגנטינה, בצרפת ובארה"ב ומאוחר יותר גם 
באנגליה  הנציגים מייצרים נוכחות משמעותית של 

הצ"ע באזור, מקדמים יוזמות חדשות ומסייעים לפעילות 
המחלקות והפדרציות הציוניות באזורי פעילותם 

בעקבות התרחבות הפעילות התבססה מאד מעורבותנו 
בחינוך היהודי בתפוצות ומספר המורים-שליחים 

גדל באופן כזה שהתבקשה העברת ניהול הפעילות 
החינוכית מלשכת היו"ר למחלקה ייעודית 
שתעסוק בחינוך וכך הגענו לקונגרס הל"ז 

2015 והוחלט להקים את המחלקה לחינוך  
דבר דומה קרה גם בנושא עידוד העלייה  

לאחר הצלחת פרויקט 'צרפת תחילה' 
והחלטת הממשלה לתמוך כספית בעידוד 

העלייה , העברנו את ניהול הפרויקט מלשכת 
היו"ר למחלקה ייעודית שתעסוק בעידוד 

העלייה  מתוכנית מקומית של 'צרפת תחילה' 
התפתחה פעילות רחבה מאד של עידוד עלייה 
בארצות שנקבעו ע"י משרד הקליטה ופרויקט 

הדגל של המחלקה הוא הקמה והפעלה של יותר מ-250 כיתות אולפן! 
גם המחלקה למפעלים ציוניים לקחה על עצמה טיפול בפרויקטים 

שהתחילו בלשכת היו"ר )חידון התנ"ך למבוגרים ועוד( ופיתחה יוזמות 
חדשות במשך הקדנציה  הקמת המחלקות החדשות הוכיחה את עצמה 

וניתן להתרשם מכך בקריאת הדו"חות 

 "קראתי פעם לציונות אידיאל אין סופי, ואני מאמין באמת 
 כי גם לאחר השגת ארצנו, ארץ ישראל לא תחדל מלהיות אידיאל. 
כי בציונות כפי שאני מבין אותה, כלולה לא רק השאיפה לכברת 

 ארץ מובטחת כחוק בשביל עמנו האומלל, 
אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית."

)כתבי הרצל - עם ועולם ב'(
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'אירועי יובל' בין קונגרס לקונגרס
בשנים אלו הזדמנו לידינו מספר 'אירועי יובל' שלא החמצנו את ההזדמנות לציין אותם 

ולהפיץ את המשמעות הציונית של כל אחד מהם  

ñ  120 שנות ציונות: במשך השנה קיימנו אירועים "קטנים" ומקומיים לציון 120 שנה
לקונגרס הציוני הראשון, ביניהם יום בכנסת ישראל )דיון בוועדות, מליאה ותערוכה(, 

ערב בתיאטרון גבעתיים ועוד  אבל גולת הכותרת הייתה באירוע חגיגי מרכזי שקיימנו 
בהר הרצל בנוכחות רה"מ מר בנימין נתניהו ובהשתתפות אלפי אנשים  בנוסף לכך, 
קיבלנו זיכיון מרשות שדות התעופה לקיים תערוכה שתוצג במשך כל השנה במעבר 
המרכזי של היוצאים לחו"ל  התערוכה הרשימה מאד והתבקשנו להשאירה בנתב"ג 
במשך יותר משנתיים )מקרה חריג בהיסטוריה של התערוכות בנתב"ג!(  התערוכה 

מוצבת היום בשלמותה כמיצג קבע ב'יד לשריון' בלטרון  גרסת קבע מוקטנת מוצגת 
ב'עיר הבה"דים' וגרסאות מוקטנות שלה הוצגו באירועים שונים, בירידים ובמפעלים 

חינוכיים ברחבי העולם   

ñ  100 שנה להצהרת בלפור: ב- 2017 ציינו 100 שנה להצהרת בלפור שהייתה צעד
נוסף ומשמעותי בפעילות המדינית של ראשי התנועה הציונית בדרך להקמת מדינה 

ñ  50 שנה לאיחוד ירושלים: ב- 2017 ציינו גם את איחודה של ירושלים ושיבתנו אל
המקומות הקדושים ליהדות מראשית קיומנו כעם ומושא תפילות וכיסופים במשך הדורות 

ñ  70 שנה להעלאת עצמות הרצל: אחת ההחלטות הראשונות של
ממשלת ישראל הראשונה הייתה להעלות את עצמותיו של הרצל 

עפ"י צוואתו  במלאות 70 שנה, התקיים טקס ממלכתי בהשתתפות 
נשיא המדינה וראש הממשלה שהציג את שחזור הפרוכת שביצענו  
מרכז הרצל והארכיון הציוני ערכו תערוכות ואירועים נוספים וכמו כן 

קיימנו את 'כנס הרצל' הראשון כפי שמדווח בהמשך   

סיפור הפרוכת שנעלמה: בקונגרס הי"ט )1935( הוחלט לקיים 
את צוואתו של הרצל ולהעלות את עצמותיו לקבורה בארץ ישראל  

ההנהלה הציונית הטילה את מימוש ההחלטה על הפדרציה הציונית 
באוסטריה  מתוך כבוד לחוזה המדינה החליטו פעילי התנועה ונשות 
ויצ"ו לארוג ולרקום כיסוי )'פרוכת'( לארון הקבורה של הרצל לקראת 

הבאתו לקבורה  עיצוב ה'פרוכת' נעשה בידי 2 אומנים מקומיים: 
ארתור וייס ואוסקר שטרנד  העבודה הושלמה בשנת 1936  עקב 

הנסיבות ההיסטוריות לא ניתן היה להעלות את עצמותיו של הרצל בעת ההיא, אבל הצליחו להבריח את ה'פרוכת' לא"י ב- 1939 
ולהפקידה למשמורת בידי יו"ר קק"ל מנחם אוסישקין  הוסכם שהיא תישמר ב'חדר הרצל' עד לאחר ההלוויה ובעתיד תועבר למוזיאון 

הרצל לכשיקום  הרצל הובא לקבורה ב- 1949 בהלוויה ממלכתית רבת משתתפים מכל הארץ  במשך מסע ההלוויה 'הפרוכת' 
המפוארת הייתה מונחת על הארון  והנה, לאחר ההלוויה נעלמה 'הפרוכת' ועקבותיה לא נודעו  כל החיפושים אחריה במשך השנים 

עלו בתוהו  לקראת יום הזיכרון לציון 70 שנה לקבורת הרצל יזמנו את שחזור 'הפרוכת' עפ"י הוראות העיצוב המקוריות שנמצאו 
בארכיון הציוני  בטקס יום הזיכרון, הוצגה 'הפרוכת' ע"י רה"מ מר בנימין נתניהו בנוכחות בנו של אמן היודאיקה, ד"ר יצחק וייס 

ומשפחתו  האמן ארתור וייס נספה בשואה  מספר ימים לאחר הטקס, נתגלתה לפתע 'הפרוכת' המקורית בבניין קק"ל בת"א   
עתה, צריכה הפרוכת לחזור למקומה הטבעי במוזיאון הרצל, כמובטח 

ñ   100 שנה לעלייה השלישית: הכרזנו על שנת 2020 כשנת העלייה השלישית בעקבות הגעתה של האנייה רוסלאן ליפו
רוסלאן מסמלת את תחילת העלייה השלישית  החלטנו לקיים במשך השנה אירועים רבים וגייסנו לשם כך ארגונים ותיקים 

וחשובים שהוקמו בימי העלייה השלישית והשאירו את רישומם על תהליך הקמת המדינה עד היום  בלטו בקיום אירועים שיזמנו: 
מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, המועצה לשימור אתרים, מכון ז'בוטינסקי, יד טבנקין, יד יצחק בן צבי, ארגון ההגנה ועוד  

הארכיון הציוני יחד עם מוזיאון ישראל הציגו תערוכה מרשימה בנושא שמוצגת כל השנה   

אירועים גדולים שהיו צריכים להתקיים בקיץ 2020 לציון 100 שנה לעלייה השלישית בשיתוף גורמי התיישבות רלבנטיים )השומר 
הצעיר ויישובי עמק יזרעאל( בוטלו בגלל הקורונה 

הר הרצל
מאז קבורתו של הרצל הפך ההר להיות מוקד מרכזי לפעילות ממלכתית  מתקיימים בו טקסים ממלכתיים כגון: הדלקת המשואות, 

יום הזיכרון ויום הרצל, טקס זיכרון לזאב ז'בוטינסקי, טקס זיכרון לנספי יהדות אתיופיה וטקסי זיכרון לראשי המדינה שמתקיימים 
בחלקת גדולי האומה  בנוסף לכך, מתקיים נוהל קבוע של הנחת זר על קברו של חוזה המדינה בעת ביקור ראשי מדינות בשהותם 

בארץ  יו"ר ההסתדרות הציונית מלווה את האורח ומספר לו על דמותו וחזונו של הרצל 

הכניסה להר: לאור חשיבותו של ההר מצאנו לנכון לשנות ולשפר את חזית הכניסה להר  הכניסה להר תוכננה לפני כ- 70 שנה 
כשהמציאות האורבנית הסביבתית הייתה שונה ואופי התכנון היה שונה  קיימנו תחרות אדריכלים בינלאומית ובמקום הראשון 

זכתה קבוצת אדריכלים צעירה מאירופה  עתה אנו נמצאים בשלב הכנת תוכנית לקבלת היתר בנייה ובעז"ה נזכה גם לשפר את 
חזית הכניסה להר הרצל כראוי לאתר ממלכתי מרכזי לכל העם היהודי  חלקת גדולי האומה: חלק מההר הוקצה לטובת קבורתם 

של נשיאים, ראשי ממשלה ויושבי ראש הכנסת  זהו אתר חשוב לסיורים חינוכיים המתקיימים ע"י מרכז הרצל וע"י יחידים וקבוצות 
נוער ומבוגרים  ממשלת ישראל החליטה להגדיל את שטח החלקה ולהנגישה למוגבלי הליכה  החלקה נסגרה לביקורי קהל והעבודה 

מתבצעת ותימשך גם בשנת 2021 

מוזיאון צה"ל: משרד הביטחון החליט לפרק את המוזיאונים הקטנים שבאחריותו ולהקים בהר הרצל את המוזיאון המרכזי  
ההחלטה התקבלה בהסכמתנו ובתיאום עם עיריית ירושלים ומשרד רה"מ  הקמת מוזיאון צה"ל תוסיף נוכחות מבקרים רבים בהר 

ואנו מברכים על כך  תהליך התקצוב והתכנון נעצר בשלב זה עקב 
המשבר הפוליטי שאנו חווים במדינת ישראל  

הארכיון הציוני
הארכיון נמצא בכניסה לירושלים  בימים אלו מתבצעות סביבו 

עבודות פיתוח לשינוי הכניסה לעיר  במסגרת העבודות יוקם באזור 
רובע מסחרי ענק, מתבצעת סלילת כבישים חדשים והקמת קו 

חדש לרכבת הקלה  הכל מסביב לארכיון ממש  הנגישות לארכיון 
בעייתית כרגע, אבל העתיד יאיר לנו פניו בעז"ה  במסגרת שינוי פני 

הכניסה לעיר אנו מתכננים לממש את זכויות הבנייה על המגרש 
שלנו ולהקים לצד הארכיון 2 בניינים נוספים  בכוונתנו להקים 

במתחם מרכז ארכיונים שישרת את הציבור, לשמר את העבר למען 
העתיד 

תקציב
כפי שציינתי, תקציב הצ"ע גדל באופן משמעותי במשך 10 השנים האחרונות כתוצאה מגידול הפעילות ומגיוס מקורות מימון לכך  

מקורות המימון העיקריים היו: קק"ל וממשלת ישראל לפרויקטים ייעודיים  אנו אסירי תודה לשני הגורמים הללו ובזכותם הצלחנו 
להרחיב את שורות הארגון ולהגדיל את הפעילות  תמיכת ממשלת ישראל בפרויקטים ייעודיים של הצ"ע ידעה עליות ומורדות בעשור 
האחרון ובשנה האחרונה אנו עדים להפסקה כמעט מוחלטת של רוב התוכניות בהעדר תקציב מאושר וממשלה יציבה  גם בתמיכת 

קק"ל ידענו ימים לא פשוטים בקדנציה האחרונה  נצטרך לייצב ולשפר את הסכם התמיכה של קק"ל לאחר הקונגרס ולקוות 
ליציבות תקציבית בממשלת ישראל  

לסיכום
הפעילות השוטפת של הארגון ענפה, מגוונת, מרשימה וממלאת אותנו שמחה וסיפוק  יחד עם זאת אנו עסוקים בתוכניות ובעבודות 

פיתוח ובנייה שיאפשרו לנו תחומי פעילות נוספים, יציבות כלכלית ואופקים חדשים  בעז"ה, נלך מחיל אל חיל, נעשה ונצליח  כי 
כידוע: אם תרצו אין זו אגדה 

אברהם דובדבני )דובדב(

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית
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ראש המחלקה וסגן ומ"מ יו"ר הצ"ע:  יעקב חגואל   |  מנהל המחלקה: יעקב אהרוני | המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות

המחלקה פועלת בראשותו של מר יעקב חגואל, בשני מישורים עיקריים: חיזוק הציונות והעצמת תחושת השייכות למדינה בקרב 
ישראלים, ופעילות נרחבת למאבק באנטישמיות 

המחלקה שמה לה למטרה את מיצוב מעמדה של ההסתדרות הציונית העולמית כארגון המוביל בישראל להעצמת הציונות, וזאת 
על ידי פעילות נמרצת בהפקת אירועים ומיזמים על פי חזון הארגון  בין היתר פעלה המחלקה לקיום אירועים סביב נושאים ציוניים 
ותאריכים בעלי חשיבות היסטורית, הפעלת פרויקטים בשיתוף משרדי ממשלה, סיורים ציוניים במוסדות הלאומיים ואתרי מורשת 

בירושלים וברחבי הארץ ועוד  בנוסף, פועלת המחלקה לשילובן של קהילות ישראליות  בתפוצות בפעילות הצ"ע  כל אלו ועוד מהווים 
חלק מהעבודה השוטפת של המחלקה לאורך כל השנה 

זאת ועוד, המחלקה מקיימת פעילות אינטנסיבית להעלאת המודעות למאבק באנטישמיות ומיצובה של ההסתדרות הציונית כארגון 
גג בינלאומי הנאבק בגילויי השנאה כנגד יהודים וכנגד מדינת ישראל, ויוזמת פעילות הסברה ברחבי העולם ובישראל להשגת מטרות 
אלו  יו"ר המחלקה מוזמן באופן קבוע לדיונים בוועדות הכנסת, לישיבות ממשלה ולתקשורת, למתן דיווחים בתחום זה, ומשמש חבר 

בארגונים וועדות העוסקות בנושא 

פעילות המחלקה התרחבה לאין שיעור בשנים האחרונות  חיזוק הזהות הציונית בקרב בני נוער, השייכות למדינה ואהבת המולדת, 
באו לידי ביטוי בעשרות מיזמים שקיימה המחלקה  בנוסף, בחמש השנים האחרונות לקחה על עצמה המחלקה את חידוש 

והפעלת אתר האינטרנט הארגוני, הפעילות ברשתות החברתיות ובאינטרנט  המחלקה מנהלת גם את מרכז התקשורת למאבק 
באנטישמיות, ואחראית ליחידה לשליחות ציונית ולפעילות המועצה הציונית 

| פעילות מיוחדת

הקונגרס הציוני הישראלי
המחלקה לישראל בשיתוף המחלקה לחינוך ערכו את הקונגרס 

הציוני הישראלי בשנת 2017, תשע"ח, בסימן 100 שנה להצהרת 
בלפור ו-120 שנה לקונגרס הציוני הראשון 

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

והמשולש החדש של הציונות  בקונגרס הוצגה תערוכה ייחודית לרגל 
100 שנה להצהרת בלפור אשר תיארה את רוח התקופה  הקונגרס 

התקיים בהשתתפות שרים, חברי כנסת וחברי הנהלה והונחה על 
ידי העיתונאים ומנחי הטלוויזיה דנה וייס ודני קושמרו  

 
 לצפיה בסרטון: 120 שנה ב-120 שניות

https://bit ly/2PAkn71

אירוע הצדעה ללוחמי המחתרות
במסגרת אירועי ה-70 למדינת ישראל, נערך ערב הצדעה והוקרה 

ללוחמי המחתרות  הערב נערך בשיתוף משרד התרבות והספורט, 
משרד רוה"מ והמחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות  

באירוע העניקו שרת התרבות והספורט, מירי רגב, וסגן ומ"מ יו"ר 
ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, אותות הוקרה לנציגי 

המחתרות: יו"ר העמותה להנצחת מורשת הלח"י, 
יאיר שטרן, יו"ר הארגון הארצי של חברי ההגנה, ד"ר 

ברוך לוי, יו"ר ברית חיילי האצ"ל, יאיר אסיסקוביץ' 
ויו"ר עמותת דור הפלמ"ח, שייקה גביש 

באירוע השתתפו כ-1,000 איש ביניהם לוחמי 
מחתרות ובני משפחותיהם, תלמידי בית ספר, חניכי 

מכינות ועוד  המשתתפים עברו ביום זה סדנאות 
חינוך וביקרו במוזיאונים של המחתרות, אשר במהלך 
אותו יום היו פתוחים ובחינם, כחלק מאירוע ההוקרה 

וההצדעה ללוחמי המחתרות 

שחזור אירועי מורשת
המחלקה לישראל בשיתוף המשרד למורשת ובאמצעות המועצה הציונית בישראל ערכה בשנת ה-70 למדינת ישראל 2 אירועים 

גדולים לשחזור נקודות ציון משמעותיות: שחזור טקס הכרזת העצמאות, שנערך ביום העצמאות בבית רוטשילד בתל אביב 
וכן שחזור ההעפלה הבלתי לגאלית לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי שהתקיים בחוף גורדון בתל אביב ואליו הגיעו אלפי 

משתתפים  במהלכו הפליגו שתי ספינות מהן ירדו סירות של חניכי תנועת "צופי ים", ששטו אל עבר החוף  החניכים, שהיו מחופשים 
למעפילים התאחדו עם המעפילים המקוריים שהעפילו ארצה לפני כ-72 שנים  על החוף התקיימו גם סדנאות: הוצבו עמדות צילום 

מעוצבות אשר דימו צילומים בסגנון התקופה  הוצבה עמדת מידע ממוחשבת מתוך ארכיון מחנה המעפילים עתלית,  אליה יכלו 
המשתתפים להגיע ולקבל פרטים אודות בני משפחותיהם שהגיעו לארץ באמצעות ספינות מעפילים  בתמונות הארכיון של אותה 

עלייה יכלו לנסות ולזהות את קרוביהם 

 
 לצפייה בסרטון שחזור העפלה

https://bit ly/2PBVhVp

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 89

https://www.youtube.com/watch?v=3mtZb00_MjY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3mtZb00_MjY&t=2s
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"לחיים ירושלים"
תכנית "לחיים ירושלים" של ההסתדרות הציונית העולמית הביאה בין התאריכים 21-28 במאי 2017  מאות משתתפים, יהודים 

צעירים, שאינם פעילים בקהילות היהודיות המוכרות )Unaffiliated(, מרחבי העולם, לרגל חגיגות חמישים שנות איחוד לעיר ירושלים  
במסגרת שבוע זה התארחו  הצעירים מחו"ל אצל משפחות ישראליות ברחבי הארץ, ויחד הרכיבו את החוויה הירושלמית האישית 

שלהם  הם חוו אירועי תרבות, מופעים, סיורים, מפגשים, ביקורים באבני היסוד של המורשת היהודית, סיורים קולינאריים ועוד 

 
 לצפייה בסרטון המסכם

https://bit ly/2PDT3VG

אומרים די לשנאה, אומרים די לאנטישמיות!
לאור ריבוי אירועי האנטישמיות וחשיפת תקריות אלימות המתקיימות בכל יום 

ברחבי העולם ומסכנות את חיי היהודים בתפוצות, יזמה המחלקה לישראל ולמאבק 
באנטישמיות עצרות מקומיות בתפוצות ובישראל תחת הכותרת: "עוצרים את 

השנאה" 

ביום ראשון, ג' באדר ב' ה'תשע"ט, 10 במרץ 2019, בעשרות מוקדים  ברחבי 
העולם, התכנסו פעילים מקומיים וחברי הקהילות היהודיות, ונשאו שלטים הקוראים 

להפסיק את השנאה  

בישראל התקיימה העצרת המרכזית ברחבת בניין המוסדות הלאומיים  

 
 לצפייה בסרטון המסכם

https://bit ly/3gIcjNG 

70 שנה לכ"ט בנובמבר
המחלקה ערכה מספר אירועים לציון 70 שנה לכ"ט בנובמבר  

זאת במטרה לחזק את המודעות ליום חשוב זה, אשר סלל את 
הדרך להכרזה על מדינת ישראל ובו אומות העולם הכירו רשמית 

בזכותו של העם היהודי למדינה יהודית בארץ ישראל  אירוע ראשון 
התקיים בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים  לאירוע הגיעו למעלה 

מ-1,000 איש  בנוסף השתתפו באירוע חברי הנהלה ועובדי המוסדות 
הלאומיים  באירוע התקיים לראשונה מיצג וידיאו-ארט חדשני של 

ההצבעה באו"ם, בשילוב אנימציה, אשר הוקרן  על גבי בניין המוסדות 
הלאומיים   

 
 לצפייה בוידאו ארט

https://bit ly/3ktDdek 

באותה שנה יזמה המחלקה גם אירוע ענק וראשון מסוגו בכיכר 
הטיימס בניו יורק  במסגרתו הוקרן על גבי מסכי הענק בכיכר הסרטון: I Love Israel  סרטון מרגש במיוחד בהשתתפות מיטב 

האמנים הישראלים ובשילוב קטעי היסטוריה מאותה החלטה  הקרנת הסרטון לוותה בחגיגה גדולה עם רקדנים שרקדו ריקודים 
ישראליים וצבעו את הכיכר בכחול ולבן  

 
 לצפייה בסרטון 

https://bit ly/31vFKx2

בנוסף יצאה המחלקה בקמפיין לשחזור התמונה המפורסמת בה נראים אנשים שמקשיבים לרדיו בזמן ההצבעה באו"ם  

| פעילות שוטפת

כנסים למאבק באנטישמיות בארץ ובעולם
כחלק מהפעילות הענפה של המחלקה בנושא המאבק 

באנטישמיות, נערכו מדי שנה כנסים בנושא ברחבי העולם: כנס 
שנתי באירופה, כנס שנתי בצפון אמריקה בשיתוף ה- AZM, כנס 
שנתי בישראל - שנערך מדי שנה ביום השואה הבינלאומי ובנוסף 

התקיים במהלך הקדנציה כנס בדרום אמריקה - בצ'ילה 

לכל הכנסים הגיעו כ-100-150 
משתתפים, ביניהם  ראשי ארגונים, 

ראשי פדרציות, מנהיגי הקהילה 
המקומית, צעירים ומבוגרים כאחד  
הכנסים עוסקים בליבת האתגרים 
העומדים בפני היהודים בתפוצות 

וכן בעלייה המדאיגה בעשור האחרון 
באירועי אנטישמיות אלימים בעולם  

במהלך הכנסים נחשפו המשתתפים 
לנתונים מעודכנים וקיבלו כלים 
אפקטיביים למאבק בתופעות 

אנטישמיות  כמו כן,  במהלך הכנסים התקיימו סדנאות ופאנלים של פעילים צעירים, 
שולחנות עגולים, שיחות אינטראקטיביות והרצאות מרתקות מפי טובי המרצים 

בתחום המאבק באנטישמיות 

פעילות למאבק באנטישמיות  ומרכז התקשורת
המחלקה מפעילה מרכז תקשורת הפועל לפתח, לתחזק וליזום תכניות תקשורתיות על פני מגוון רחב של פלטפורמות מדיה, תוך 

אספקת מידע עדכני, תקשורת מהירה וזורמת, העברת מסרים ומיצובה של ההסתדרות הציונית בזירה הבינלאומית כארגון הגג 
לפעילים הציוניים ולמאבק באנטישמיות  במסגרת זו מרכז התקשורת עוקב אחר פעילות אנטישמית באינטרנט, מעדכן אירועים 

אנטישמיים במפה אינטרנטית אינטראקטיבית, מרכז ומפיץ דוחות דו-חודשיים של אירועים אנטישמיים לפעילים בעולם, מרחיב את 
פעילות ההסתדרות הציונית העולמית ברשתות החברתיות ומגייס מתנדבים 

לצורך עריכת מחקרים ומתן כלים למאבק באנטישמיות  בנוסף, המחלקה 
עורכת מדי שנה שאלון אינטרנטי על אירועים אנטישמיים וחוברת מסכמת על 

מגמות האנטישמיות בעולם 

לאחרונה, הוקם אתר אינטרנט ייעודי לדיווחים על אירועי אנטישמיות  האתר 
מכיל מידע המתעדכן מידי יום על אירועים אנטישמיים ברחבי העולם, דו"חות, 

מחקרים וכיו"ב  

 
 לאתר לניטור אנטישמיות

https://bit ly/33Hev4o 
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https://www.youtube.com/watch?v=zyM3KFRQ92w&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/279345532129864/videos/823384808025260
https://www.facebook.com/279345532129864/videos/1257910577606683
https://www.facebook.com/WZOisrael/videos/1605821412815567
https://www.wzo.org.il/antisemitism/?language=heb
https://www.wzo.org.il/antisemitism/?language=heb


סיפור אישי - הגב' מרגלית זינאתי
הגב' מרגלית זינאתי, שומרת הגחלת היהודית 

מפקיעין, הקדישה את חייה לשמירת בית הכנסת 
בפקיעין והנחלת מורשתה לדורות הבאים  זינאתי 

היא סמל לחיבור בין דורי, לציונות האמתית, הישנה 
והחדשה ולצורך להמשיך להנחיל, ללמד ולהשקיע 

בדור הצעיר, להמשיך להתוות לו את הדרך במדינת 
ישראל 

המחלקה לישראל, באמצעות המועצה הציונית 
בישראל לקחה על עצמה לסייע לגב' זינאתי בשימור 

והפעלה של בית זינאתי בפקיעין, המהווה את 
אחד מאתרי המורשת החשובים ביותר בהיסטוריה 
היהודית  בית זינאתי מספר את סיפורה של קהילת 

היהודים שלא עזבו את ארץ ישראל לגלות  ואת 
סיפורם של בני משפחת זינאתי, אשר חיים בתוך 

מרקם רב תרבותי ודתי המתקיים בכפר עתיק זה עד 
היום 

לרגל חגיגות ה-70 למדינת ישראל נבחרה מרגלית זינאתי להדליק משואה בטקס הדלקת המשואות המרכזי בהר 
הרצל  

 
 לצפייה באירוע הוקרה לגב' זינאתי 

https://bit ly/2DPbaFi

הידעת?
ñ  המחלקה מנהלת עמודי פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר ארגוניים להסתדרות הציונית העולמית, במגוון שפות

)אנגלית, עברית, ספרדית, צרפתית, עברית ועוד( עם למעלה מ-300,000 עוקבים! 

ñ  כ-62,000 מהעוקבים שלנו חברים ברשת הגלובלית למאבק באנטישמיות ומסייעים להסתדרות הציונית
העולמית במאבק בתופעה 

ñ לאפליקציה "ציונט" נרשמו למעלה מ-22,000 הורדות

ñ   את לוח השנה הציוני הורידו למעלה מ-140,000 משתמשים ברחבי העולם בשפות שונות

 
 קישור ללוח השנה הציוני

https://bit ly/2XLUZzY



פרויקט "תיעוד לוחמי ששת הימים"
המחלקה בשיתוף משרד ראש הממשלה ביצעה פרויקט תיעוד לוחמי מלחמת ששת הימים  במהלכו 

תועדו בווידאו לוחמים ולוחמות שלקחו חלק במלחמת ששת הימים, על  מנת לשמר את סיפוריהם 
לטובת הדורות הבאים ולהנחלת המורשת  קדם לפרויקט זה תיעוד דור תש"ח אשר הושלם בהצלחה 

לאחר מאמץ תיעודי נרחב  

במסגרת ההכנות לפרויקט השתתפו אנשי התיעוד ביום הכנה שהתקיים בבניין המוסדות הלאומיים, 
במהלכו קיבלו סקירה היסטורית על התקופה ודגשים חשובים למלאכת התיעוד   

את כל החומרים בפרויקט זה ניתן לראות בערוץ היוטיוב של ארכיון שפילברג 

אתר אינטרנט ארגוני
המחלקה לקחה על עצמה את חידוש ועדכון אתר האינטרנט הארגוני  במסגרת זו נבנה אתר חדש פעיל וידידותי למשתמש, החושף 

את פעילות הצ"ע בארץ ובעולם  הושקעה עבודה רבה בעיצוב גרפיקה חדשה, ידידותית ועדכנית  נוספה אבטחה לאתר  הוכנסו 
תכנים במספר שפות  האתר הונגש לבעלי מוגבלויות, בהתאם לחוק, ועומד בדרישות החוק להגנת הפרטיות  האתר הותאם גם  

למכשירים ניידים 

 
 קישור לאתר

https://bit ly/3fBWE0Y 

חידון הציונות והמורשת 
המחלקה לפעילות בישראל באמצעות המועצה הציונית ובשיתוף 

המשרד למורשת מקיימת מזה 7 שנים חידון ייחודי, המחבר בין 
משפחות ציוניות מהארץ והעולם, ומגיע לשיא באירוע גמר ענק, 

שמשודר ביום העצמאות בערוץ 12, בהנחיית רותם אבואב  החידון 
מחבר בין דורות שונים של הסיפור הציוני בחוויה חינוכית עכשווית  
ההכנות לחידון כוללים רישום אינטרנטי דרך האפליקצייה "ציונט", 

קיום חידונים מקומיים בכל רחבי הארץ ואיתור משפחות מהתפוצות  
בשלב הבא מתקיימים חידונים מחוזיים של המשפחות הזוכות  בסופו 

של דבר עולות  לגמר 12 משפחות  הפרס למשפחה 
הזוכה הוא "מסע בעקבות הרצל" באירופה 

 
https://bit ly/2Dz2sLK להורדה לאנדרואיד 

https://apple co/3gIiDEW iosלהורדה ל 
)אפליקציה סלולארית חינמית שמכילה מאגר מידע 

ציוני חדשני וידידותי למשתמש ושאלות טריוויה 
הקשורות למדינת ישראל וההיסטוריה הציונית( 

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 1213

https://www.youtube.com/watch?v=KwM_a4MIQb4
https://www.wzo.org.il/shana
http://www.wzo.org.il/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applicat.wzo.zionet&hl=iw
https://apps.apple.com/il/app/zionet/id1450174888
https://apps.apple.com/il/app/zionet/id1450174888


מנהלת היחידה: צופיה דימנט-יוסף| היחידה לשליחות ציונית

 לירז כהן - שליחת עמיתי ישראל בין השנים 2013-2015, אונ' דיוק צפון קרוליינה: 
"למדתי מהסטודנטים שלי איך זה להיות יהודי באמריקה, ההתלבטויות, המחשבות, 

האתגרים והגאווה. למדתי לראות את ישראל דרך העיניים שלהם וזה הוסיף עוד נדבך 
לאופן שבו אני רואה את ישראל ומבינה את המורכבויות השונות " 

'היחידה לשליחות ציונית' של ההסתדרות הציונית העולמית פועלת בשיתוף פעולה ארוך שנים עם הסוכנות היהודית  היחידה פועלת 
לחיזוק הקשר בין ישראל והתפוצות ולחיזוק הזהות היהודית על ידי מערך שליחים ושליחות הפרוס ברחבי העולם  

היחידה אמונה על יציאתם של למעלה מ-2,000 שליחים מדי שנה לכ-30 מדינות  שליחים למחנות קיץ, קהילות יהודיות, תנועות 
נוער, קמפוסים, שנת שירות ובתי ספר בתפוצות  השליחות מהווה פלטפורמה לעשייה חברתית וקהילתית והתנסות מקצועית ייחודית 

תפקיד השליח/ה הוא מאתגר וכולל פיתוח והובלת תכניות חינוכיות לצד עבודה מול ארגונים בינלאומיים  התפקיד דורש יכולת עבודה 
עצמאית בשטח, יוזמה ויכולת ביצוע וניהול אירועים ופרויקטים, העברת פעילויות והרצאות, הפקת תוכן חינוכי, יצירת שיתופי פעולה, 

הסברה ועוד 

השליחים השונים נמצאים בקו הראשון עם הקהילות ברחבי העולם, ותפקידם להיות הקול והמקור למתרחש בישראל, ולמצוא את 
הסיפור המשותף בין ישראל לתפוצות  זהו תפקיד המקנה ניסיון רב, ועם חזרתם לארץ שליחים רבים משתלבים בתפקידי מפתח 

בחברה הישראלית  

כחלק ממסע השליחות נחשפים השליחים והשליחות להזדמנויות, אתגרים וחוויות אישיות ומקצועיות 

מרב ויהונתן אדרעי, שליחים במישיגן, 2015: "אני מאמינה גדולה 
בחשיבות של יצירת קשר עם העם היהודי בתפוצות. היה חשוב לי 
במשך המון זמן לצאת לשליחות וללמד עברית - דבר שמבחינתנו 

הוא הגשמת חלום".

היחידה לשליחות נותנת מענה להסתדרות הציונית ולסוכנות היהודית בשלושת הנושאים הבאים: גיוס, מיון וליווי השליח/ה, כלומר 
טיפול במשאב האנושי לקראת ובמהלך השליחות 

במהלך חמש השנים האחרונות עסקנו בביסוס מושג השליחות בחברה הישראלית, התאמתו לדור הצעיר ומאפייניו הייחודיים, שיפור 
חווית המועמד/ת ועבודה מבוססת נתונים, שמטרתה לחזק את מעמדם של שני הארגונים בקרב הצעיר הישראלי  בשיווק נבנתה 

אסטרטגיה מותגית ומהלך מיתוג נרחב, ליצירת שינוי תודעתי לגבי היחידה ותהליך טיוב כוח האדם המגויס 

התמקדנו בשלוש מטרות מרכזיות - תודעה, תדמית והורדת יחסי המרה 

גיוס - השקעה בתכנים ברמה הגבוהה ביותר תוך התאמה לקהל היעד  עבודה על תמהיל מדויק של שיווק אונליין ואופליין )דוכני 
שטח, ערבי חשיפה, 'קפה עם שליח' ועוד(  בניית שיתופי פעולה לצורכי שיווק, הגדלת החשיפה וגיוס עם ארגונים חברתיים, מוסדות 

אקדמיים, משרדים ממשלתיים, עמותות ועוד 

היחידה מחזיקה ומתחזקת ערוצי רשת חברתית - 365 ימים בשנה, 24/7 )ולא רק בתקופת גיוס(, ברמה המקצועית הגבוהה 
ביותר, מתן מענה מיידי ופיצוחים קריאטיביים למגמות ולצרכים משתנים )זרמים, שפות ומיוחדים(  נבנה אתר חדש, והוטמעה 

מערכת חווית משתמש ux/ui, בדגש על חוויית לקוח — פיתוח התקנה והטמעה של מערכת מענה אוטומטי למועמדים  בנכסים 
הדיגיטליים )צ'אט בוט( - בניית מסע לקוח ובנייה של אסטרטגיית marketing email תוך דגש על שיפור מענה תמידי לקהל היעד 

 
 פייסבוק שליחות הוראה

https://bit ly/3ks10LP 

 
 פייסבוק שליחות ארוכה

https://bit ly/3fIBpe2 

 
 אינסטגרם שליחות ארוכה

https://bit ly/2CfzsIk

 
 ספוטיפיי היחידה 

https://spoti fi/3a9yU30

 מיכל וניר דוד, שליחים ביוהנסבורג, דרא"פ: "הסיפוק הוא 
יום יומי. זה מתחיל במערכת היחסים שנרקמת עם הילדים 
וממשיך בעיסוק התדיר באהבת ישראל ובלמידת העברית. 

הסיפוק הגדול הוא לראות שהילדים מביעים רצון לבקר, לשרת, 
ללמוד בישראל ואף לעשות עלייה."

מיון  -  תהליכי המיון הותאמו למאפייני קהל היעד, עברנו מתהליך ידני לתיק דיגיטלי והושם דגש על חווית המועמד 

ליווי - תהליך היציאה לשליחות כרוך בתהליכי הוצאת ויזה, חיתום רפואי, בדיקה ביטחונית, שליחת מטען, רכישת כרטיסי טיסה 
ועוד  ניהול המשאב האנושי במהלך השליחות מהווה אתגר ודורש מקצועיות רבה, פותחו תהליכים המסדירים מעקב אחר כלל 

הנתונים האישיים ומסנכרנים בין כלל העוסקים במשימה  

שליחות של המוסדות הלאומיים מהווה את המשימה המשמעותית לחיבור בין ישראל לתפוצות ולחיזוק הזהות היהודית, על ידי 
מערך שליחים ושליחות הפרוס ברחבי העולם  התמורות בעולם התעסוקה, במדיניות ההגירה והשינוי המתמיד במאפיינים של קהל 

היעד לשליחות, מחייבים את היחידה לשליחות לשאוף למצוינות, חדשנות והתייעלות תמידית בתהליכי העבודה 

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 1415

https://www.facebook.com/Shlichut.Horaa/
https://www.facebook.com/Shlichut.Horaa/
https://www.facebook.com/Hayechida/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/hayechida/?fbclid=IwAR1QqJF_rroaJ1OpgzK_o0SqIR_6EXrUdpx4z0KPbr0nEqPWnnK_GlrESvw
https://open.spotify.com/show/2E3WLKs5KmPQah2zidckeU?si=dgY7UIwAQHy_gdsBMKsbUA&fbclid=IwAR3BsH8Qd09bmEDcs7e99prAieOSNjcK0-CpPKKRyMBZWL2MoNv3AKOJ2cw


יו"ר: יגאל ביבי | מנהל: שלומי אשכנזי | המועצה הציונית 

המועצה היא זרוע פעולה של ההסתדרות הציונית העולמית בישראל  היא עוסקת בהעמקת אופייה היהודי ציוני של ישראל  המועצה 
הוקמה ב- 1970 כדי לחזק את היסודות הציוניים של החברה הישראלית, להגביר את זיקתה לעולם היהודי, לטפח את החינוך היהודי 

- ציוני ואת המעורבות החברתית בקרב נוער ומבוגרים  המועצה נועדה להיות פדרציה של קהילות ציוניות ומסגרת גג משותפת של 
כל הגורמים הציוניים בישראל  זוהי  מסגרת התנדבותית, כלל ישראלית, ציונית ועל מפלגתית, הכוללת בתוכה נציגי ארגונים ומוסדות 

שונים בישראל, נציגי רשויות מקומיות, תנועות נוער, מוסדות חינוך, ארגוני נשים, ארגונים כלכליים, סופרים ואנשי הגות  למועצה 
הנהלה נבחרת המייצגת את הגופים השונים, הפועלים במסגרתה  ההנהלה מתכנסת בקביעות ומתווה את כיווני הפעילות  נציגי 

המועצה חברים במוסדות התנועה הציונית, בקונגרס הציוני ובוועד הפועל הציוני 

פעילות המועצה מתבצעת בשישה מחוזות:  ירושלים ויהודה ושומרון, חיפה והקריות, צפון, שרון ומרכז, שפלה, דרום  

 
 סרטון סיכום פעילות המועצה הציונית

https://bit ly/3a9RhVz 

| פעילות שוטפת
גרעין שנת שירות צמרת 

בגרעין פועלות קבוצות של חניכי ש"ש )שנת שירות( אשר דוחים את 
שירותם הצבאי ומקיימים שנת התנדבות בשמונה ערים ברחבי הארץ: 

צפת, ערד, בית שמש, בית שאן, מעלה אדומים, חצור הגלילית, קריית שמונה 
ואופקים - סה"כ 58 ש"ש  הקבוצות מורכבות מבנים ובנות, דתיים וחילונים, מהמרכז 

ומהפריפריה, מערים, יישובים וקיבוצים  גרעין שנת השירות שם לו למטרה לפעול לפיתוח מנהיגות מקומית  הגרעין פועל בערים 
במסגרת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, שותף במסגרות עירוניות קיימות, וכן מקים ומפעיל בחלק מן הערים תנועות נוער 

עירוניות על פי צרכי העיר  מתנדבי שנת השירות מחזקים ומפתחים בבני הנוער את תחושת השייכות לעיר, לחברה ולמדינת ישראל  
לאורך השנה הש"ש עוברים סמינרים וסדרות בתחומים שונים: חברה ישראלית, כלכלה, זהות ישראלית-יהודית וכלים בחינוך 

הקשורים בעבודה עם נוער 　

מכינת 'עמי-חי'
מכינת עמי-חי הינה מכינה קדם צבאית מעורבת של בנות ובנים, דתיים וחילונים 

שבחרו לדחות את הגיוס בשנה לטובת שנה של למידה, התנדבות, גיבוש 
הזהות היהודית ישראלית, אהבת הארץ, עשייה חברתית, חלוציות והכנה 
לשירות משמעותי בצה"ל   המכינה שוכנת בקבוץ כרמים שבצפון הנגב  

היא מבוססת על האמונה שבעזרת שילוב של לימוד והעמקה ושל עשייה 
תורמת בקהילה, ניתן ליצור חברה חלוצית ערכית, שמגשימה את חלומותיה ולוקחת אחריות על עצמה, על סביבתה 

ועל עתיד המדינה  וכל זאת תוך יישום ערכים של פשטות וצניעות  השנה נקלטו במכינה 63 חניכים  

 
 סרטון על המכינה

https://bit ly/2YeHfOd 

"ברית חיים"  
 ברית החיים והדמים בין המגזר הדרוזי למגזר היהודי בארץ ישראל החלה עוד לפני קום 
המדינה  מטרת התוכנית היא לחזק ולהטמיע בקרב הדור הצעיר בשני המגזרים ברית 

זו, ולהדגיש את תרומתה לתקומת מדינת ישראל וחשיבותה האסטרטגית לחוזקה 

ובטחונה של מדינת ישראל והחברה בישראל  במסגרת זו מפגישה  התוכנית בני נוער מהמגזר הדרוזי ומהמגזר היהודי, במהלך 
שנת הלימודים, במסגרת בי"ס, במספר מפגשים שונים גם בכפרים הדרוזים וגם בישובים היהודיים   במהלך השנה לומד התלמיד 

היהודי על מורשת העדה הדרוזית ואורח החיים וכן עומד על השוני בין הדרוזים לבין שאר העדות והעמים בישראל ובמזרח התיכון, ועל 
המאחד בין הדרוזי ליהודי בישראל 

 הקונגרס הציוני לנוער בישראל 
 מדי שנה מקיימת המועצה הציונית  את הקונגרס הציוני  לנוער בישראל  הקונגרס נערך כל שנה בעיר אחרת באזורי הפריפריה  

בקדנציה הנוכחית התקיימו הקונגרסים בירושלים, אופקים, עמק המעיינות 
ודימונה  בכנס משתתפים כ- 1,000 בני נוער מרחבי הארץ  נציגי בתי ספר 
ומועצות תלמידים, חניכי תנועות וארגוני נוער, נציגי קבוצות מנהיגות שונות 

ברשויות המקומיות ועוד  הכנס נמשך יומיים במהלכם נערכות פעילויות 
חברתיות, קבוצות דיון, פאנלים וסיורים  

 
 סרטון הקונגרס ה-38

https://bit ly/2DDm6WO

כנס נשים ציוניות
בקדנציה הנוכחית ערכה המועצה מדי שנה כנס נשים ציוניות ישראליות  

הכנס מתקיים באילת  בכנס האחרון השתתפו כ-2,500 נשים מכל 
רחבי הארץ  הוא נמשך 3 ימים, בהם מתקיימים מגוון מופעי תרבות, 

הרצאות ופאנלים, בהשתתפות חברות כנסת, ראשות רשויות, בכירות 
מהאקדמיה, מהמגזר הציבורי ומהמשק הישראלי 

| אירועים מיוחדים

"מסע ה - 70"
המועצה  הציונית יחד עם מכינת עמי-חי , הצטרפה לפרויקט "מסע ה-70"  המסע נערך במסגרת חגיגות ה-70 לעצמאות ישראל, 

לאורכה של ישראל, והסתיים ביום העצמאות ברחבת הכותל בירושלים  כל יום בצעדה הובל על ידי ארגון חברתי או מכינה קדם 
צבאית 

מכינת עמי-חי נשאה את נס הדגל מבאר שבע לחצרים וארגנה סיור בבאר שבע, שהסתיים בהופעה בגן הפעמון בעיר  באירוע 
הסיום בבאר שבע השתתפו בני נוער, חיילי צה"ל, עובדי הצ"ע ותושבי באר שבע ומועצה אזורית בני שמעון  נשאו דברים ראש עיריית 

באר שבע, מר רוביק דנילוביץ, וסגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל 

חידון "כחול לבן"
מטה כחול לבן במשרד הכלכלה בשיתוף המועצה הציונית קיימו חידון מקוון בשם "בעקבות אוצרות 

התעשייה - יזמות והמצאות בתעשייה הישראלית"  מטרת הפעילות הייתה לחשוף את הציבור 
הישראלי לתעשייה הישראלית ולהעלות את מודעות הציבור לתרומתה של התעשייה לכלכלה, 

לתעסוקה ולתדמית של ישראל בעולם  

בחידון השתתפו 220 כיתות וכ-6,600 תלמידים  בשלב הגמר, השתתפו עשר 
הכיתות שהגיעו לשלב האחרון בחידון, והתמודדו בחידון ידע מאתגר בהנחיית דן 

 חמיצר  
 תכני החידון והפעילות התמקדו בנושאים הבאים:  תעשייה טכנולוגית עכשווית 
מתקדמת, הקשר שבין יזמות ותעשייה - מיזמות לתעשייה, המצאות ישראליות 

ששינו את פני העולם, מפעלים וחברות משמעותיות בהיסטוריה התעשייתית של 
ישראל  

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 1617

https://youtu.be/qSxi4tMLl50
https://www.youtube.com/watch?v=nRiI1cwWmx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nRiI1cwWmx8&feature=youtu.be


ראשת המחלקה: גוסטי יהושע ברוורמן  | מנהל המחלקה: יניב נחמיאס | המחלקה לתפוצות

המחלקה לתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית, פועלת לחיזוק הזהות הציונית והזיקה למדינת ישראל בקרב יהודי התפוצות 

מטה המחלקה בישראל ושליחיה בחו"ל בשיתוף עם הפדרציות הציוניות, מפעילים במקצועיות ולאורך שנים מגוון רחב של פעילויות, 
סמינרים ואירועים, ברחבי העולם היהודי, שכולם כאחד מנגישים את ערכי הציונות לקהל הרחב בכלל ולדור הצעיר בפרט 

לשם כך אנו מפתחים מגוון של תכניות וחומרים חדשניים המכסים תחומים שונים ונוגעים בדילמות המרכזיות של העם היהודי 

אנו רואים עצמנו מחויבים ליצירת מרחב מכיל לכלל הדעות והתפישות הדתיות והפוליטיות בעם היהודי, בשאלות הקשורות 
בהגשמת החזון הציוני ותפקידה של מדינת ישראל  ויותר מכך, אנו מחויבים לתת קול ליהדות התפוצות בישראל 

בשפה של המאה ה-21 ובטכנולוגיה מתקדמת אנו מעודדים קיום של דיאלוג מתמשך בין יהדות ישראל ליהדות התפוצות, ומובילים 
 להרחבת מעגלי השותפים לעשייה הציונית  

ובקיצור:

ñ   בונים גשרים בין היהודים בכל מקום בעולם

ñ   מנהלים שיח פתוח ומכיל על ישראל מזוויות שונות

ñ  מנגישים את ישראל והציונות לקהילות היהודיות בעולם

ñ  מחזקים את הזהות הציונית בקרב היהודים הצעירים

 
 סרט על המחלקה

https://bit ly/3csfFkZ:

| פעילות מיוחדת

ישראל הכי שלי: "פלאפילם" 
ימי הסגר בשל הקורונה, חייבו את כולנו להיות יצירתיים במיוחד  כדי להמשיך ולשמור על הקשר הרציף עם יהודי התפוצות, יזמנו 

במחלקה את "פלאפילם", מיזם מיוחד: תחרות צילום נושאת פרסים, שבה יהודי העולם כולו מוזמנים לשלוח תמונות שצילמו, 
המבטאות את החיבור האישי שלהם למדינת ישראל  

התמונות הועמדו להצבעת הקהל וחבר שופטים מקצועי 

243 תמונות מ-47  מדינות מ-5 יבשות נשלחו לתחרות  
4,900 גולשים הצביעו, ובסך הכול נחשפו למיזם - 

כ-97,000 איש ואישה  התמונות הזוכות:

 
לקט מאמרים שהתפרסמו על תחרות פלאפילם: 

https://bit ly/2DJMOgr

| פעילות שוטפת

מתחדשים - בית העם
מותג הדגל של המחלקה, "בית העם", מתרחב ומשנה פנים  בקדנציה האחרונה הוספנו על החוברות החדשות גם את:

ñ   בית העם סרטים שכינס במארז מהודר סרטים ישראליים נבחרים, מעובדים לפעילות, והצליח מעל ומעבר לכל הציפיות

 
 לינק לאתר בית העם סרטים:

 https://bit ly/2XLXtOO 

ñ  בנובמבר 2017 - "חודש הציונות", הוצאנו "דף ציונות יומי" של מיטב הכותבים בעבר
ובהווה, שמשמש עד היום אנשי חינוך ותוכן  

ñ  יצאנו ל"מסעות בית העם על גלגלים"  הגענו לקהילות מרוחקות והבאנו לפתח ביתם את
השפע של הפעילויות והתכנים שפיתחנו במחלקה  

ñ  שילבנו ידיים עם צוותי האוויר של אל-על, ויצרנו את "בית העם
בשחקים", מפגשים  מרתקים ומרגשים של חברי הקהילה עם 

צוותי אל-על  

ñ  עם פרוץ משבר הקורונה פעילות המחלקה עברה למדיום
 iVision Live  הדיגיטאלי- סדנאות בית העם הועברו במסגרת

)ר' סיכום 6 החודשים הראשונים של התוכנית מרץ-ספטמבר(, 
ותכל'ס זכה לתחייה מחודשת במרחב הוירטואלי ואף דורג 

במהלך אוגוסט במקום ה-12 ע"י ה-Jewish Insider ברשימת 
הוובינרים ואירועים אונליין הנצפים ביותר ע"י הקהילה היהודית 

בארצות הברית 

 
Who’s watching what, Week 23 

https://bit ly/334woYO

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 1819

https://bit.ly/3csfFkZ
https://films.beit-haam.com/
https://films.beit-haam.com/
https://films.beit-haam.com/
https://films.beit-haam.com/
 https://jewishinsider.com/2020/08/whos-watching-what-week-23/?fbclid=IwAR1vOVqOdSM08mx9to_7bbCi8wydmdlF891bZVF2F4Ex0b7As1WzRe_-1KQ
 https://jewishinsider.com/2020/08/whos-watching-what-week-23/?fbclid=IwAR1vOVqOdSM08mx9to_7bbCi8wydmdlF891bZVF2F4Ex0b7As1WzRe_-1KQ
 https://jewishinsider.com/2020/08/whos-watching-what-week-23/?fbclid=IwAR1vOVqOdSM08mx9to_7bbCi8wydmdlF891bZVF2F4Ex0b7As1WzRe_-1KQ
 https://jewishinsider.com/2020/08/whos-watching-what-week-23/?fbclid=IwAR1vOVqOdSM08mx9to_7bbCi8wydmdlF891bZVF2F4Ex0b7As1WzRe_-1KQ
 https://jewishinsider.com/2020/08/whos-watching-what-week-23/?fbclid=IwAR1vOVqOdSM08mx9to_7bbCi8wydmdlF891bZVF2F4Ex0b7As1WzRe_-1KQ


iVision נפגשים, משתפים, שייכים - כנסי
iVision הוא שם גנרי לכנסים מחלקתיים בחו"ל שכותרתם משתנה 

אבל מהותם אחת - חיבור המשתתפים לציונות בת זמננו 

התחלנו עם כנסי iVision שנתיים גדולים באירופה בשנת 2017 
בהשתתפות מאות צעירים, אחד מדי שנה  בפריז, בבודפשט ובמרסיי  

המשכנו עם כנסים מקומיים )בקהילות קטנות יותר(, שכותרתם - 
 iVision יזמות וחדשנות"; במקדוניה ובשטוקהולם, ועוד קיימנו כנס"
Faces of Israel -  בהצלחה מרובה בקהילת "בני ציון" בהודו  סיימנו 
את הקדנציה עם iVision Live בתקופת הקורונה: מפגשים מקוונים 

- במגוון עשיר של נושאים  אלפים בכל העולם הצטרפו להרצאות/
סדנאות והרגישו ביחד 

 
 לינק לסרטון ממרסי:

https://bit ly/2Mm4oIe 

 
 לינק לספריית תמונות:

https://bit ly/3ab7cDc 

פוסעים בשביליו של הרצל - "מנהיגות רואה 
עתיד"

7 קבוצות של מנהיגים מכל שדרות החברה הישראלית והתפוצות השתתפו 
בשנים האחרונות ב"מסעות מנהיגות רואה עתיד" שיצרה והפיקה 

המחלקה  מסיירים בשבילים בהם צעדו אבות הציונות באירופה, מעמיקים 
בעברו של עמנו ובונים חזון לישראל במאה ה-21 

 
 לינק למאמר של מאור זגורי, משתתף בתכנית:

https://bit ly/2EiYA1Z

ישראל-תפוצות, עם אחד? - "על חבל דק" - כנס 
שנתי באוניברסיטת בן גוריון

קיימנו ארבעה כנסים, מאות משתתפים בכל אחד, מרצים מהטובים בתחומם ודיונים משמעותיים ומעמיקים בסוגיה המורכבת 
של יחסי ישראל-תפוצות  המפגש הבלתי אמצעי בין חניכי מכינות קדם צבאיות ישראלים לבני גילם, חניכי תכניות "מסע"  מחו"ל, 

מאפשר הלכה למעשה מפגש בלתי אמצעי בין הצדדים ושיח אמתי וחשוב מאין 
כמוהו  מפגש שאנו מקווים שיהיה לבנת בנין נוספת בהפיכתם של הצעירים הללו 

למנהיגים קשובים ומאחדים  

 
 לינק לסרטון של הכנס האחרון בנוב' -2019

https://bit ly/2UpCgbQ

 
 לינק להקלטה של יהורם גאון שמדבר בגל"צ על הסקר שנערך בכנס

https://bit ly/30rHY0r

מתחברים לעברית - מפגשי תכל'ס ו"מבשלים בעברית"
מקבוצת "מבשלים עברית" ניסיונית אחת לפני כ-5 שנים, הגענו לעשרות קבוצות פעילות בכל העולם ובעיקר בצפון אמריקה, 

שנפגשות מדי חודש לדבר על ישראל, על מנהגים ומסורות - ולבשל  ביחד  

בהמשך להצלחה המסחררת של "מבשלים עברית", בשנת 2019 פיתחנו את "מבשלים 
זיכרון"  קבוצות בעולם כולו נפגשות סביב יום השואה, ומבשלות מתכונים של שורדי שואה  

ותכנית תכל'ס הוותיקה )מפגשי לימוד עברית מדוברת( בדרך חווייתית, שינתה פניה 
בתקופת הקורונה, והפכה למפגשים מקוונים, שמשכו אליהם מאות משתתפים מדי שבוע  

מפתיע ומשמח לראות את הפופולאריות של העברית  

 
 לינק לסרטון "מבשלים עברית" 

https://bit ly/2UoYtXq 

 win win סיירת מוצ'ילרוס - מיזם
4 שנים, 7 מחזורים, עשרות מוצ'ילרוס לעשרות קהילות! איך לא חשבו על זה קודם   

בתחילת הקדנציה התחלנו באחד המיזמים המוצלחים 
והמצליחים של המחלקה: צעירים ישראלים מוכשרים 
וחדורי מוטיבציה, שיוצאים לטיול הגדול שאחרי הצבא, 

משוגרים לשליחות קצרה בקהילות קטנות ברחבי העולם  
התחלנו בדרום אמריקה, המשכנו למרכז אמריקה, 

התרחבנו לקנדה, ספרד, ואפילו להודו וטייוואן   

הצעירים מביאים לקהילות רוח ישראלית צעירה, תכנים 
ציוניים, ותחושה של עשייה והתחדשות  

לקהילות זהו סם חיים ולמוצ'ילרוס - חוויית חיים! 

 
 לינק לסרטון פרויקט מוצ'ילרוס

https://bit ly/2AktiWn 
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https://bit.ly/2Mm4oIe
https://www.facebook.com/500185951/posts/10155475603780952/?extid=NVeLKZaYsUaSoFex&d=n
https://www.facebook.com/500185951/posts/10155475603780952/?extid=NVeLKZaYsUaSoFex&d=n
https://www.facebook.com/500185951/posts/10155475603780952/?extid=NVeLKZaYsUaSoFex&d=n
https://www.facebook.com/500185951/posts/10155475603780952/?extid=NVeLKZaYsUaSoFex&d=n
https://bit.ly/2UpCgbQ
https://bit.ly/30rHY0r
https://bit.ly/2UoYtXq
https://bit.ly/2AktiWn


| סיפור אישי - אהרון כהן:"מזכרת-מלחמה"
את אהרון כהן היכרנו במסגרת מיזם "פלאפילם"  

אהרון, יהודי בריטי, שלח לתחרות הצילום "פלאפילם" תמונה לקוחה מתוך לוח שנה, בה מצולמים חיילים שעונים על 
שער  כששאלנו אותו האם יש לו זכויות יוצרים על התמונה, השיב כי הוא עצמו מצולם בה  התמונה צולמה בשנת 
1947  באותן שנים הצטרף אהרון לארגון "ההגנה" והוא בן 15 בלבד  ומאז התמונה בידיו  אהרון מספר: "בתחילת 

אוקטובר 1947 מצאתי את עצמי לוחם בהגנה 'במשרה 
מלאה'  ב-14 במאי 1948, בעוד הצבא הבריטי נסוג 
מכיוון מערב דרך הגדה המערבית וירדן, אני, יחד עם 
חיילים נוספים, הוצבנו בעמדה שנראית בתמונה כדי 

למנוע את התקדמות הצבא הירדני לירושלים היהודית  
דוד רובין, הצלם הנודע, ביקש מאתנו 'לדגמן' בשער 

לצילום, וצילם את התמונה   בעודי משרת בצבא, 
במהלך הפסקת האש, מצאתי את התמונה בלוח השנה 

במשרד החטיבה  תלשתי אותה מהלוח ולקחתי איתי 
הביתה, לאנגליה  עד היום  אני שומר את התמונה קרוב 

ללבי, באוסף הפרטי שלי"  והנה נסגר מעגל   

הידעת?

15 קבוצות
מעל 500 משתתפים
 מ-5 מדינות שונות

קבלות שבת
LSD (Let's Start Davening(

 15 זוכים
מ-7 מדינות שונות

פרס ירושלים

4 חידונים
122 משתתפים

מ-5 מדינות שונות

חידון הציונות
אמל״ט

פרוייקט בר מצווה
למשתתפים מצרפת

בין האישים הבולטים שזכו בפרס:
 ראש ממשלת אוסטרליה, נשיא אורוגואי לשעבר,

ראש עיריית הרובע ה-16 בפריז לשעבר,
ראש עיריית ורוצלאב )פולין) לשעבר, חברי פרלמנט ממדינות שונות.

2 מחזורים
2 קבוצות בכל מחזור

115 משתתפים

15 קבוצות
פעילות בצרפת                   
       מעל 1,000 משתתפים

טו בלאב - חוגגים אהבה
נֹות יְרּוָשלַיִם יֹוְצאֹות וְמחֹוללֹות  ֶהן ְבּ ָאב    ֶשָבּ ה ָעָשר ְבּ ֲחִמָשּ "ֹלא ָהיּו יִָמים טֹוִבים לְיְִשָרֵאל ַכּ

ָרִמים   "  ְכּ ַבּ

אין כמו טו באב  - הזדמנות לחבר ולהתחבר לישראל באמצעות האהבה  

במיזם מיוחד של המחלקה - טו בלאב - Tu be'Love, הזמנו את הציבור הגדול שלנו לשלוח לנו 
סיפורי אהבה בין ישראלים/יות ליהודים/יות מהתפוצות שמדינת ישראל כרוכה בהם 

כמעט מאה אלף!! גולשים נחשפו למיזם ועשרות רבות שלחו את סיפורם האישי 

הסיפור שריגש מכל את הגולשים היה סיפורם של רומי ויינברג 
מארגנטינה ואייל אביסירה מישראל שהכירו בארגנטינה ובעקבות 

כך עלתה רומי לישראל 

את היום המיוחד הזה נעלה הופעה מרגשת ומרשימה של הזמרת 
הבינלאומית אחינועם ניני, בה צפו 17,000 איש ואישה!!

כולנו בוחרים - "מונופוליטי"
בשנה וחצי האחרונות הלכה ישראל לבחירות שלש פעמים  את הקושי בלהסביר 

ליהודי התפוצות את המערכת הפוליטית הישראלית - פתרנו בחידושו של 
ה"מונופוליטי"  משחק תחרותי ומהנה שבו מתחרות המפלגות על מנדטים  מאות 

ערכות הופצו לעולם כולו  אלפי צעירים שיחקו, למדו ואפילו הצביעו! 
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ראש המחלקה: דרור מורג | מנהל המחלקה: דור זביקלסקי| המחלקה למפעלים ציוניים

במחלקה למפעלים ציוניים אנו מאמינים כי עשייה חברתית למען כלל אזרחי ישראל ולמען כל אדם הינה נדבך מרכזי בציונות 
ותקרב אותנו לבניית חברת המופת ברוח חזונו של הרצל  אנחנו מאמינים שצריך ואפשר אחרת  היהדות אומרת לנו בצורה מאוד 

ברורה לאהוב את חברינו ושכנינו כפי שאנו אוהבים את עצמינו ולנהוג כלפי כולם במידת החסד, החמלה והאנושיות  הציונות והרצל 
מלמדים אותנו שכל בני האדם שווים ושעלינו להתקין עולם המושתת על צדק חברתי ותיקון עולם לכולן ולכולם  פעילות המחלקה 

מקדמת צמצום פערים חברתיים, שוויון, דמוקרטיה ומאבק בגזענות - זו הציונות שלנו! 

| פעילות מיוחדת 

קייטנות קורונה 
המחלקה, באמצעות תנועות הנוער, הפעילה קייטנות שנמשכו חודשיים 
לילדי הצוותים הרפואיים בהשתתפות מאות ילדים ב-5 בתי חולים ברחבי 

הארץ  בעזרת אותן קייטנות, התאפשר לצוותים הרפואיים להתפנות 
בראש שקט לטיפול בחולים והנטל על ההורים קטן משמעותית  

ההסתדרות הציונית העולמית מתגייסת לעזרת הצוותים הרפואיים בזמן 
הקורונה      

| פעילות שוטפת 

מופת - מאיץ ליזמות חברתית על 
שם תמנע שוויקה ז"ל 

תכנית ייחודית לעידוד מיזמים חברתיים הפועלים 
להגשמת חזונו של הרצל לחברת מופת, לקידום צדק 

חברתי ותיקון עולם  לתכנית התקבלו יזמים ויזמות 
חברתיים בעלי רעיונות פורצי דרך לצמצום פערים, 
קירוב בין הפריפריה למרכז, וקידום סובלנות, שוויון 
ודמוקרטיה בחברה הישראלית  במהלך הקדנציה 

הוצאנו לדרך 4 מחזורים, בהם הכשרנו עשרות יזמות 
ויזמים והענקנו להם את הניסיון והידע הדרוש כדי 

לקדם חברה ישראלית טובה יותר 

מובילים בשלטון המקומי - בונים חברת מופת 
תכנית ייעודית למנהיגים ומובילים בשלטון המקומי, העוסקת באתגרים 

המרכזיים של מובילי השלטון המקומי בישראל באמצעות לימוד בית 
מדרשי  התכנית מאפשרת התמודדות עם מגוון אתגרים מקצועיים, 

ערכיים ומנהיגותיים באמצעות לימוד טקסטים ציוניים שונים ומקורות 
אוניברסאליים  בתוכנית השתתפו ראשי רשויות, סגנים, מנכ"לים ובעלי 

תפקידי רוחב בשלטון המקומי  התכנית יצאה לפועל בשיתוף ארגון 
'קולות'   עד כה נערכו שני מחזורים מוצלחים של התכנית  שיא התכנית  

הוא סיור לימודי להכרת יהדות צפון אמריקה על זרמיה השונים   

 פעילות עם קהילת יוצאי אתיופיה - מרחיבים את האתוס הציוני 
פעילות המחלקה בתחום כללה מספר פרויקטים עיקריים: 

"חצויה" - הצגה המתארת את סיפור קליטתן והשתלבותן של שתי צעירות בנות הקהילה האתיופית בישראל  המחלקה הציגה את 
המחזה בפני קהל ברחבי הארץ  

קורס מנהיגות שנתי - במהלך הקדנציה נערכו שלושה מחזורים מוצלחים של קורס המנהיגות בו נפגשו בני ובנות הנוער עם 
הסיפור הציוני החלוצי של הקהילה האתיופית, ולמדו על סוגיות במציאות הישראלית ועל דרכי פעולה ליצירת שינוי חברתי   שיאו של 

קורס המנהיגות במסע של חמישה ימים במדבר ומשלחת מרגשת ומשמעותית של הנוער לאתיופיה   

סיגדיאדה -המחלקה הייתה שותפה באירוע הסיגדיאדה השנתי המתקיים בתיאטרון הבימה - פסטיבל המנגיש את התרבות 
האתיופית לכלל החברה הישראלית  

הביתה הלוך חזור - תכנית להכשרת מנהיגות צעירה מקרב קהילת 'שארית ישראל' באתיופיה, שתוכשר בישראל ותנהיג את 
הקהילות הממתינות באתיופיה לעלייה למדינת ישראל  

מסע לאתיופיה - המחלקה הוציאה משלחת של נוער בסיכון 
מאשקלון לאתיופיה, בשיתוף עמותת פידל, כחלק מתכנית 
חברתית לטיפוח מנהיגות, חיזוק תחושת השייכות וצמצום 

הגזענות בעיר  
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סיפור אישי - ביאן נדאף
'המדרשה למנהיגות ישראלית משותפת' מספרת את הסיפור הישראלי תוך הכרה 

בנרטיבים השונים הקיימים בישראל  צעירים וצעירות מכלל הדתות בישראל נפגשים 
לראשונה ויוצרים היכרויות וחברויות שקשה לדמיין ביום-יום, על מנת ליצור דור חדש של 

מנהיגים ישראלים אשר יודעים ורוצים לבנות חיים משותפים  

ביאן נדאף בת 20 משפרעם, חניכה במחזור המייסד ואחות בוגרת בשירות לאומי 
במדרשה, מספרת: 

"אני ערבייה מוסלמית ובחרתי להשתתף בתכנית הייחודית להכשרת צעירים מכל חלקי 
החברה הישראלית, איך להיות מנהיגים בתוך החברה ולממש את הפוטנציאל החברתי 

שלהם   

במסגרת המדרשה למדתי המון: למדתי איך לעמוד על שלי ולדבוק בערכים ובאמונה שלי, למדתי איך להקשיב 
לאחרים עם אמונות אחרות  למדתי שאפשר לדבר על החיים בישראל וגם להתווכח עליהם בקולי קולות ובאותה 

נשימה לשמור על ערך כבוד האדם  

למדתי שלמרות הפוליטיקה והדעות השונות מסביב אפשר תמיד לחיות יחד  נועדנו לחיות יחד, בשוויון ובשותפות  

המדרשה הייתה מאוד משמעותית עבורי כי למדתי שקודם צריכים להכיר אחד את השני, אחרת לא היינו יכולים ליצור 
את הפסיפס החברתי המיוחד שאין שני לו בעולם"  

לכלל פעילות המחלקה אנא בקרו אותנו;

 
 באתר המחלקה למפעלים ציוניים

https://bit ly/33GVMFT 

הידעת?
תכנית 'חוזרים למגילת העצמאות' מוצעת לבתי ספר ברחבי הארץ כפעילות לתלמידים או כהכשרת מורים בנושא 

מגילת העצמאות  הפעילות מתמקדת בערכים המופיעים במגילת העצמאות וכן בהשפעתם על החברה הישראלית 
כיום   אנו שואפים שכל ילדה וילד במערכת החינוך הממלכתית במדינת ישראל ייקחו חלק  בפעילות 'חוזרים למגילת 
העצמאות' ויכירו את ערכי היסוד עליהם מושתתת מדינת ישראל  בשנה האחרונה הושם דגש במסגרת התכנית על 

המאבק בגזענות כלפי קהילת יוצאי אתיופיה  

התכנית התקיימה ב-41 יישובים שונים בישראל, ובמסגרתה הועברה הפעילות לכ-35,000 תלמידות, תלמידים 
וצוותים חינוכיים, ב-822 כיתות 



המדרשה למנהיגות ישראלית משותפת 
תכנית לצעירות וצעירים בעלי פוטנציאל מנהיגותי מכלל הקבוצות 
והתרבויות החיות במדינת ישראל  המדרשה היא היחידה בישראל 
המשלבת את כלל החברה הישראלית - צעירים וצעירות יהודים, 

מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים לומדים ביחד במכינה קדם צבאית 
וקדם אקדמית  המדרשה נועדה לקדם וליצור דור חדש של מנהיגים 

ישראלים שלומדים לחיות ביחד, ולהכיר בנרטיבים השונים 
הקיימים בחברה על מנת ליצור חברה שוויונית, משותפת 

ופתוחה יותר   

היחידה לפעילות עם הקהילה הגאה 
תפעל בשלושה צירים מרכזיים: 

ועידת המשפיעים בשיתוף עיריית תל אביב

פרויקט עולים להט"בים בשיתוף האגודה למען הלהט"ב 

ופרויקט ציונות גאה שיאפשר שינוי בשטח באמצעות 
פרויקטים חברתיים חינוכיים בשיתוף ארגוני הקהילה  

כנס ציונות ודמוקרטיה הראשון 
העלינו את  הנושאים הבוערים בסדר היום של החברה הישראלית 
ובחנו את מרכזיות הערכים והתפיסות הדמוקרטיות בציונות כיום   

הצגנו ציונות מגוונת ואת החיבור שלה למדינה ישראל כמדינה 
דמוקרטית  הנושאים בהם עסק הכנס: ציונות ודמוקרטיה בראי 

המשפט, ציונות ודמוקרטיה בחינוך, ציונות 2050 

"מהי הציונות? השאיפה להקים בית מולדת מובטח במשפט הכלל 
בשביל עם ישראל בארץ ישראל "

)כתבי הרצל בפני עם ועולם(
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מנהל: יגאל סתרי| הארכיון הציוני המרכזי 

הארכיון ידע בחמש השנים שחלפו תנופה והתפתחות רבה  הוא חידש את 
פעולותיו במספר תחומים:

בתקופת הדו"ח ניכרת תנועה והתחדשות בתחום כוח האדם בארכיון   
פרישתן של שתי עובדות ותיקות וקליטתם של עובדים צעירים תחתן 

מסמלת מהלך טבעי של חילופי דורות בעמדות הבכירות בארכיון והכשרת 
דור המשך לשנים הבאות   בנוסף, הארכיון הכין תוכנית לקליטת עובדים 
מקצועיים חדשים כדי להתגבר על פערים בקליטה וברישום  של חומרים 

בארכיון וכאלו שעדיין בהמתנה במגנזה בצריפין   

הארכיון נערך למיפוי חומרים ציוניים המצויים בארכיונים בתפוצות ובכוונתו 
להתחיל בקליטת חומרים אלו במהלך חמש השנים הבאות  

תשתיות
בשנת 2019 אישרה הנהלת הצ"ע פרויקט שאפתני 

לשיקום התשתיות בארכיון  חברת הניהול 'תפנית' 
ערכה סקר הנדסי ולפיו היא מכינה בימים אלו תוכנית 
מלאה ממנה ייגזרו הפעולות בשנים הקרובות  עבודות 
שדרוג התשתיות ישתלבו בעבודות להתאמת הכניסה 

החדשה לארכיון המתחייבות לאור השינויים בסביבת 
הארכיון בשל פרויקט שינוי פני הכניסה לעיר בירושלים 

בשנת 2016 הוקמה מעבדה המתמחה בשימור נייר  
המעבדה נמצאת בשלבי הצטיידות מתקדמים במכשור 

וחומרים מקצועיים וחדשניים  בראש המעבדה התמנה מומחה לשימור נייר ונקבעה תוכנית עבודה לשנים הבאות כולל הכשרת 
עובדים לתגבור עבודת המעבדה  

בתקופת הדו"ח הוקמה מחדש מעבדת סריקה המצוידת במכשור המתקדם בתחום  סריקת האוספים בארכיון מבטיחה עבודה 
באיכות גבוהה ומאפשרת ליצור גיבוי והצלה של החומר המקורי למען הדורות הבאים יחד עם הנגשתו לציבור הרחב  

נרכשו 9 סורקים מתקדמים ביניהם סורקים ייעודיים לסריקת מפות, פריטים בגודל חריג ונגטיבים  

במחלקת המחשוב חודשו באופן הדרגתי תשתיות ושרתים 
והחלו בעבודה וירטואלית באמצעות "ענן"  

מעבדת הסריקה

מעבדת שימור

ארכיון הדסה: בניית בית 
החולים על הר הצופים

אוסף הנס בייט, ילדי טהרן 
מגיעים לרחובות

קליטת יהודי אתיופיה, מרכז קליטה צוחר

כמה נתונים במספרים
ñ  במערכת הממוחשבת של הארכיון, נרשמו במהלך התקופה 61,042 תיקים ו-32,270 תעודות

ñ נוספו 280,926 תצלומים; 9,797 מפות, 1,500 כרוזים וכרזות  ו-10,489 ספרים

תצלומים
התקופה הנידונה התאפיינה בתנופת רכישות של מאות אלפי 
תצלומים מהארץ ומחו"ל   מבין האוספים שהתקבלו יש לציין 

את אוסף קרן היסוד משנות ה-90 ועד שנת 2015 המונה 
כ-177,000 תצלומים, אוסף התצלומים של בי"ח הדסה ואוסף 

בית הספר לאחיות של הדסה, המונים יחדיו כ-55,000 תצלומים, 
אוסף התצלומים של בית החולים 'שערי צדק', אוספים של צלמים 
כמו אליהו הכהן ונתן מירון ולינדה פרייס, ועשרות אלבומים פרטיים 

ומוסדיים שונים  

הצצה אל הנושאים בהם עוסקים 
התצלומים:

התצלומים החדשים עוסקים במגוון 
עשיר של נושאים כמו אוסף הופיין 

ואוסף לייב יפה המשקפים את תולדות 
המפעל הציוני וההתיישבות; תצלומים 
המתעדים הצלת ספרים בצ'כיה אחרי 

מלחמת העולם השנייה; אוסף בית 
הספר הימי בחיפה; אוסף התעשיין 

דלפינר משנות ה-20; אלבום של ילדים 
שהגיעו מאתיופיה במבצע שלמה; ועוד 

אוספים רבים   

"בנסיעה הזאת הכרנו את ארץ ישראל בפעם הראשונה מתוך 
הסתכלות עצמית. היינו נרגשים מאד, שעה שבוקר אחד רווי שמש, 

נתגלה לנו מן האנייה חופה החיוור של הארץ.

זה היה אחד מן הרגעים של שירה עליונה, שגם בחייו השלמים של 
אדם אין רבים כמותם"

)מתוך יומניו של הרצל(
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מפות
למדור המפות נמסרו מהקרן הקיימת לישראל בתקופת הדו"ח מעל ל-1200 מפות, ביניהן מפות של גושים וסימון ממשרדי קק"ל; 

מפות משנות ה-70 בנושא גנים לאומים ויערות ומפות ייעור קק"ל ממרחב ירושלים אשתאול  

בנוסף התקבלו בתקופה זו אוספי מפות שונים ביניהם אוסף מפות של מהנדס המים אלכסנדר בילוך; מפות ארץ ישראל והמזרח 
התיכון; אוסף של אדריכלית המחלקה להתיישבות חבל רחובות, שושנה מלמן, משנות ה-70-60; מפות מיפוי רמת הגולן משנת 

1969 ומפות התיישבות ברמת גולן של החטיבה להתיישבות מרחב צפון 

התקבלו תוספות לאוספים קיימים ביניהם לאוסף המפות של ריכרד קאופמן ולאוסף המפות של לאופלד קרקואר  קוטלגו בספרית 
הארכיון כ-10,500 ספרים מתוכם מעל 630 ספרים מבוססים על אוספי הארכיון  רוב עבודת הקטלוג בוצעה על ידי צוות מתנדבים 

בארכיון 

סידור ורישום אוספים
יצויינו כאן פרויקטים מיוחדים רחבי היקף של סידור ורישום חומר  הפרויקטים התאפשרו הודות לגיוס מימון חיצוני והעסקת 

ארכיונאים פרויקטורים 

סידור ורישום מחדש של כל חטיבות קרן היסוד בסיוע הלשכה הראשית של קרן היסוד ובמסגרת ההכנות לקראת שנת ה-100 של 
הקמת הקרן )2020(  במסגרת זו נרשמו 9 חטיבות קרן היסוד ובסך הכול מעל 28,000 תיקים  

ארכיון האדריכל ריכארד קאופמן סודר ונרשם מחדש כולל אוסף המפות והתוכניות שלו  הפרויקט הסתיים בקיום יום עיון על האיש 
ופועלו והופק קטלוג מאויר עם רשימת החומרים  

  )Memorial de la Shoah( ארכיון אנדרה שוראקי סודר ונרשם בסיוע עמותת ידידי אנדרה שוראקי  והקרן להנצחת השואה בצרפת
בתום הפרויקט הופק קטלוג מאויר והתקיים יום עיון על 

האיש ופועלו במכון יד בן צבי ובשיתופו 

ארכיון מסדר "בני ברית" בארץ-ישראל זכה גם הוא 
לסידור ורישום מחדש בסיוע לשכת בני ברית, ירושלים  
יום עיון נערך בארכיון והופק קטלוג מפורט ומאויר של 

רשימת התיקים 

ארכיון יק"א בישראל סודר ונרשם מחדש בסיוע 
יק"א בישראל וכן נערך יום עיון והופק קטלוג 

מפורט ומאויר בתום עבודת הרישום  

 בית הקרנות בחיפה, רמת נדיב

 כרזה מארכיון קרן היסוד

בנוסף לאלה יש לציין את המשך רישום מפות פיק"א וסריקת כ-2,500 מפות; 
ורישום מפות המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית 

סריקה מחדש של אוסף הכרזות
הוחל בפרויקט של רישום מחדש של ארכיונים אישים וארכיונים של ארגונים 

ומוסדות  במסגרת זו ובעזרת מתנדבים בארכיון נרשמו מאות ארכיונים 
במערכת הממוחשבת של הארכיון  

אולם הקריאה ושירותי הארכיון 
במהלך תקופת הדוח נרשמו מעל 3,000 משתמשים חדשים שביקרו בארכיון  

במסגרת המדור לחקר המשפחה טופלו מעל 6,000 פניות שהתקבלו מהארץ ומחו"ל   

במחצית 2016 חודשה פעילות יחידת החינוך של הארכיון הציוני, במטרה להרחיב את חשיפת אוצרות הארכיון לקהל הרחב:

חודשה הוצאת עלון הארכיון 'מעת לעט', במתכונת דיגיטלית  הכתבות ותחקירים המבוססים על אוספי הארכיון נעשים על ידי 
עורכות התוכן של הארכיון ועד כה הופצו 37 עלונים המופצים מדי חודש ליותר מ-4,000 מנויים  את כל הכתבות ניתן לקרוא באתר 

הארכיון  כמו כן הורחבה חשיפת פעילות הארכיון ברשתות החברתיות  

 
 אתר הארכיון 

https://bit ly/2Qhq0rr

נערכו כנסים, ימי עיון וסדרות של מפגשים ציוניים לקהל הרחב, ולקהל מקצועי, וביניהם: ימי עיון לסיום הרישום של אוסף קאופמן 
וארכיון פיק"א )2016(, יום עיון לאוצרים ומנהלי מוזאונים )2017(, סיום הרישום של ארכיון יק"א ויום הרליץ עם איגוד הארכיונאים 

)2019(, יום עיון מקצועי לארכיונאים )2020( 
וכנס מאה שנה לאירועי תל-חי )2020(; 

מפגשים ציוניים בנושא "המדינה שבדרך" 
)2017(, הציונות בארצות האסלאם )2018(, 

70 שנה להעלאת עצמות הרצל )2019(  חלק 
מהאירועים נעשו בשיתופי פעולה יק"א, איגוד 

הארכיונאים, איגוד המוזאונים, מכון שכטר 
ואחרים  

 
 לצפייה בהרצאות בערוץ היוטיוב 

https://bit ly/2XZLMUT

חודש הקורס "מבוא לחקר המשפחה", בשיתוף עם יד-ושם, 
ומאז 2017 התקיימו 5 מחזורים 

באר טוביה
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הוקמו תערוכות במבואת הארכיון: "כאחד העם: מנהיגים במבט לא רשמי" )2019-2016( 
שהתבססה על תצלומים מאוספי הארכיון, ואף הופק קטלוג )2018(; 

"הארכיון הציוני המרכזי: מאה השנים הראשונות" )2019(, המציגה את קורות הארכיון ואת 
התפתחותו מאז היווסדו, וכוללת סרטון המאפשר הצצה אל מאחורי הקלעים של הפעילות 

הארכיונית, ועשרות פריטי ארכיון המציגים את האירועים המרכזיים בתולדות התנועה 
הציונית, כפי שהם משתקפים באוספי הארכיון  

 
 לכתבה על התערוכה

https://bit ly/3hatp6W

הושאלו פריטי מקור לתערוכות במוזאונים בארץ ובעולם: מגדל דוד )2014; 2017( בית התפוצות, הספרייה הלאומית, האקדמיה 
למדעים )2017(, יד בן-צבי,Mingei International Museum  בסן-דייגו, 

ארה"ב )2018(, מוזאון הנגב בבאר שבע, מוזאון ישראל )2019(, מוזאון חיפה 
לאמנות, המוזאון היהודי בברלין )2020( ועוד 

חודשו הסיורים המודרכים לקבוצות תלמידי י"א - י"ב ולמבוגרים )עם העלייה בביקוש 
החלה גביית תשלום עבורם(  בנוסף נערכו סיורים מקצועיים לקבוצות סטודנטים  

בשנת 2017 הופקה סדרת ילדים בעלת עשרה פרקים בהשראת הארכיון הציוני 
המרכזי והיא שודרה בטלוויזיה החינוכית ובתאגיד השידור הציבורי 

 
 לצפיה בסדרה

https://bit ly/3iVkN4u

בשנים 2020-2019 נערכו אירועים ופעילויות בארץ ובעולם לציון 
שנת ה-100 לארכיון  בזכות תקציב ייעודי שהקצתה ההנהלה 

הציונית 

 
 למידע כללי 

https://bit ly/2Q6xVaW

הוצב לוח הנצחה מיוחד ליד מקום משכנו של הארכיון בברלין 
בשנות ה-20 של המאה הקודמת  זוהי יוזמה משותפת של הארכיון, 

המחלקה למפעלים ציוניים בהסתדרות הציונית העולמית והסנאט 
בברלין )יוני 2019(  

 
 לכתבה נרחבת

https://bit ly/3g2OMpy 

הופץ גיליון מיוחד של "עת-מול" - כתב עת לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, המוקדש כולו 
לארכיון הציוני המרכזי  המאמרים מייצגים את האוספים המרכזיים בארכיון  מאמר מרכזי 

מתחקה אחר תולדות הארכיון )ספטמבר 2019(  

 
 למאמר

https://bit ly/2EbABRU

מוזאונים ברחבי הארץ מציגים תערוכות, המבוססות על פריטים השמורים 
בארכיון:  התערוכה היו זמנים בבאר שבע במוזאון הנגב לאמנות )2019( 

עסקה בבירת הנגב בשנות ה-50 וה-60 והתבססה על תצלומים, כרוזים, 
כרזות, מסמכים וקטעי עיתונות שהושאלו מן הארכיון  חלקים מן התערוכה 

הוצגו גם בכינוס הוועד הפועל, בבאר שבע )אוקטובר 2019(  

 
 לכתבה נרחבת

https://bit ly/3azyR0V

במוזאון ישראל בירושלים מוצגת התערוכה והספינה שטה: חלוצי תרבות 
על סיפון ה"רוסלאן", תערוכה לרגל 100 שנה לארכיון הציוני ולהגעת האנייה 

"רוסלאן", המתחקה אחר העולים שהגיעו לארץ בדצמבר 1919 באונייה 
"רוסלאן", הנחשבת כ'מייפלאואר' של העלייה השלישית  )דצמבר 2019 - 

דצמבר 2020( 

 
 לכתבה נרחבת

https://bit ly/2Ycu1kW

במוזאון חיפה לאמנות נפתחה ביוני 2020 תערוכה, המבוססת על 
אוסף הכרזות בארכיון, "אני חיפאי: עידו בק מגיב למאה שנים לארכיון 

הציוני"  

'אסופת המאה' - מאה פריטי ארכיון שנבחרו על ידי עובדי הארכיון, 
המייצגים את תכולתו, ומאירים פרקים נבחרים 

בתולדות התנועה הציונית  מלאכת האיסוף לוותה 
במחקר מעמיק ובכתיבת מידע מפורט על כל פריט  

עותק מודפס יופק לסיום אירועי שנת המאה    

כלל עובדי הצ"ע קיימו סיור בארכיון במסגרת טקס 
הרמת כוסית לראש השנה תש"ף בספטמבר 2019 

לכבוד כינוס הועד הפועל בבאר שבע המחלקה 
הפיקה סרטון תדמית על הארכיון  )אוקטובר 2019(

 
 לסרטון

https://bit ly/2Ydkr1i

| הארכיון הציוני במספרים:
בארכיון הציוני עשרות מיליוני פריטי ארכיון: כ-1,420 ארכיונים אישיים, 250,000 מפות ותכניות, 6,000 

כרזות, 35,000 כרוזים, 1,350,000 תצלומים, 2,400 פריטים מוזיאליים, 75,760 ספרים, 2,025 פריטים 
קוליים,30,000 פריטים בארכיון הרצל, 7,150 כותרים של עיתונים, כ-470,000 תיקי ארכיון במערכת, 500 

סרטי וידאו בארכיון שפילברג 
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http://www.zionistarchives.org.il/AttheCZA/Pages/100shanim.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=yRH9BpKmzeI
https://www.youtube.com/watch?v=yRH9BpKmzeI
http://www.zionistarchives.org.il/events/Pages/YomIyun5.aspx
http://www.zionistarchives.org.il/Pages/MemorialPlate.aspx
http://www.zionistarchives.org.il/Pages/BeerSheva.aspx
http://www.zionistarchives.org.il/AttheCZA/Pages/100ruslan.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_7rIwCJ8dSA


מנהל: זאב קינן | מוסד ביאליק 

מוסד ביאליק הוא הוצאת ספרים מייסודה של ההסתדרות הציונית העולמית  מוסד ביאליק 
פועל למען מפעלים ספרותיים ומדעיים שיש עמם חיזוק יסודות של התרבות העברית 

בתחילת הקדנציה, המחלקה למפעלים ציוניים הציבה לעצמה כמטרה מרכזית לחזק את 
חוסנו של המוסד מבחינה ניהולית ותקציבית   לצורך כך, המחלקה שכרה את שירותיו 

של ירון סדן, לשעבר מנכ"ל הוצאת "עם עובד" ויו"ר התאחדות הוצאות הספרים, על מנת 
שיבצע אפיון ארגוני  לאחר חודשי עבודה ארוכים הועבר למחלקה דו"ח מקיף על מוסד 

ביאליק ועל התהליכים שיש לבצע על מנת לדאוג שהמוסד ימשיך בעבודתו החשובה 
לאורך שנים ארוכות  בעקבות הדו"ח פעלנו בשיתוף פעולה יחד עם 

דירקטוריון המוסד לבחירת מנכ"ל חדש אשר יוביל את התהליכים 
הנדרשים   בנוסף, מינינו חברי דירקטוריון חדשים אשר יביאו רוח 
חדשה ורעיונות רעננים לניהול המוסד  התהליך התקיים ביוזמת 

ראש המחלקה ובשיתוף פעולה מלא עם יו"ר ההנהלה ומזכירותה 

גם היום, אנו ממשיכים בפיתוח המוסד יחד עם הנהלת ההוצאה 

ñ  אתר אינטרנט חדש עלה לאוויר בו ניתן לקנות את כל ספרי
מוסד ביאליק 

ñ  מחסנים בהם אוחסנו ספרים שלא נמכרו שופצו ויושכרו
בהמשך לגופים חיצוניים 

ñ  ירידי מכירת ספרים אליהם מגיעים מאות קוראים

ñ  אירועי תרבות ספרותיים מתקיימים במוסד ובזום בתקופת הקורונה

מנהלת: דבורה שטיינמץ| ארכיון שפילברג 

ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש שפילברג הינו האוסף הגדול ביותר בעולם של סרטי תעודה בנושאים יהודיים  הארכיון מכיל למעלה 
מ-20,000 כותרים של סרטים מתקופות שונות, החל בשלהי התקופה העותומאנית ועד ימינו אלה  הארכיון הינו שותפות בין 

ההסתדרות הציונית העולמית והאוניברסיטה העברית ומקום מושבו 
בקמפוס הר הצופים בירושלים  כיום הארכיון משמש בעיקר לצרכי 
מחקר בקרב חוקרים בישראל ובעולם  המחלקה למפעלים ציוניים 
יוזמת מהלך להגברת חשיפתו של הארכיון לציבור רחב ומגוון יותר 
כמו אמני וידאו, יוצרי סרטים דוקומנטריים וסטודנטים בתחומי ידע 

שונים  לצורך כך שכרנו את שירותיה של יועצת שהינה מומחית 
לקולנוע דוקומנטרי )ד"ר מאוניברסיטת לונדון(, אשר תכין תכנית 

פעילות להגברת חשיפת ארכיון שפילברג לקהלי יעד מגוונים  
במקביל המחלקה מכינה תכנית אסטרטגית לשנים הבאות הכוללת 

שיתופי פעולה בין הארכיון למוסדות אקדמיים, פסטיבלים מקומיים 
ובינלאומיים ופיתוח הקשרים עם קהילת אמני הווידאו בישראל  

| התנועות המגשימות

תכנית "לינק עולים" מפגישה עולים ועולות מכל העולם ומכל התנועות המגשימות במטרה לאפשר להם תהליך חיברות מהיר אל 
החברה הישראלית  כחלק מתכני הקורס ניתנים כלים  שמטרתם לעודד את העולים לעשייה חברתית בחברה הישראלית, בניית 
רשת עולים מהתנועות המגשימות המדברים אותה שפה ציונית וערכית  כל זאת קורה דרך למידה משותפת, הרצאות, סיורים, 

סדנאות ושבתונים  תכנית "לינק עולים" החלה בקיץ 2018 ועד היום השתתפו בה 40 עולים ועולות ממקומות שונים בעולם 
ומתנועות מגשימות שונות  לעולי ועולות התנועות המגשימות יש עכשיו בית ופלטפורמה להכיר עולים אחרים שגם הם רוצים להיות 

חלק מהחברה החדשה ולהשפיע ביחד  לצד תכניות לעולים חדשים, בוגרי התכנית משתתפים בהרצאות ובימי העשרה תכופים, 
המאפשרים להם להישאר בקשר עם ההסתדרות הציונית העולמית, עם התנועה ועם רשת בוגרי 'לינק עולים', על מנת לקדם 

רעיונות חברתיים בישראל ולהתאקלם בנוחות בחברה הישראלית  

תכנית "מגשימון" - המחלקה למפעלים ציוניים רואה חשיבות עצומה בפעילותן של תנועות הנוער המגשימות בארץ ובתפוצות  
בתנועות המגשימות מתפתחת עתודת המנהיגות הציונית  מתוך הבנת תפקידן החשוב של התנועות הפועלות לחינוך ציוני יזמנו 

את תכנית המגשימון  תכנית זו נועדה לאפשר לתנועות המגשימות בישראל ובתפוצות להרחיב את פעילותן על ידי קבלת מענקים 
מהמחלקה  על התנועות להגיש מועמדות לתכנית חינוכית 

חדשנית שטרם התקיימה, בין אם בשיתוף בין מספר תנועות 
מאותה העיר או מספר קינים ברחבי העולם  התכניות 

התמקדו בנושאי- עמיות יהודית, ציונות, ישראל ודמוקרטיה 
וחברה ישראלית מגוונת  

שש תנועות מגשימות קיבלו מענקים 
על מנת להוציא לפועל את התכניות 

החינוכיות
ñ  קיבלה מענק על מנת להוציא לפועל את PZC תנועת

"תיאטרון הרצל נייד" ברחבי הקהילות היהודיות באירופה  

ñ  תנועת תגר קיבלה מענק על מנת להוציא לפועל את
'סמינר חברה ישראלית 2048'  

ñ  תנועת הנוער הציוני העולמי קיבלה מענק על מנת
להוציא לפועל את סמינר 'מחשבה'- שעסק בסוגיות 

ישראל תפוצות  

ñ  תנועת קידמה אנילביץ' קיבלה מענק על מנת להוציא לפועל שני פרויקטים: פרויקט קינים תאומים בין הקן ברומא והקן
במועצה אזורית מגידו  ופעילות מנהיגות לצעירים בשיתוף בית כנסת צ'רי בלוסום בטורונטו, קנדה  

ñ   תנועת מרום קיבלה מענק על מנת להוציא לפועל את מערך הפעילות 'שבט אחים ואחיות' יבשתי

ñ   'תנועת בני עקיבא עולמי קיבלה מענק על מנת להוציא לפועל משלחת משותפת עם הסניף ברומא ועמותת 'שמחה לילד

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 3435



ראש המחלקה: סילביו חוסקוביץ'  | מנהל המחלקה: ערן ברקוביץ'| המחלקה לחינוך 

המחלקה לחינוך בהסתדרות הציונית העולמית הוקמה בפברואר 2016 מתוך מטרה לקדם את החינוך היהודי ציוני בתפוצות  חזון 
המחלקה לחינוך הינו הבטחת עתידו וייחודו של העם היהודי על ידי קידום חינוך יהודי, עברי וציוני באמצעות טיפוח ערכי רוח ותרבות 

יהודיים והנחלת הלשון העברית כשפת הלאום  יעדיה המרכזיים של המחלקה לחינוך הינם: 

ñ  ;מיצוב מעמדה של ההסתדרות הציונית העולמית כארגון החינוך הציוני המוביל בתפוצות

ñ  ;העצמת הזהות היהודית והזיקה למדינת ישראל בקרב יהודים בישראל ובתפוצות באמצעות השפה העברית

ñ  ;יצירת שיתופי פעולה עם ממשלת ישראל בקידום והפעלת פרויקטים ציוניים חינוכיים

ñ  ;הרחבת פעילות ההסתדרות הציונית העולמית במערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישראל ובתפוצות

ñ ;יצירה והפקת כלי חינוך עדכניים, טכנולוגיים וחדשניים בחינוך הציוני

ñ ;להוות פלטפורמה עבור מיזמים חדשניים שצומחים מהשטח

| פעילות מיוחדת 

כנס חינוך בארגנטינה יולי 2019
כבר שנים רבות שלא היה כזה כנס גדול באמריקה הלטינית!

המחלקה לחינוך בהסתדרות הציונית העולמית בשיתוף עם ארגון יונייטד 
וועד החינוך של ארגנטינה הובילו כנס חינוכי ענק ל - 1,500 מורים ומחנכים 
מעשרות בתי ספר  הכנס עסק באתגרי ההוראה והחינוך היהודי, בעידן שבו 

הידע כבר אינו מהווה את הכוח היחיד בעיצוב ההשכלה וההכשרה  ההרצאות 
והסדנאות הציגו דרכים חדשות להוראת עברית כשפה זרה, שימוש טכנולוגי 

להנגשה של התנ"ך, פדגוגיה חדשה המבוססת על דיאלוג וחקירה יותר מאשר 
על ידע 

הרב בני לאו עמד בראש משלחת מטעם ההסתדרות הציונית העולמית לכנס: 
"היוזמים והמארגנים של הכנס שייכים בכל לבם לתנועה הציונית ומאמינים 

במרכזיותה של ישראל, אבל בו זמנית מפנימים את המציאות רבת השנים של 
יהדות המתפרסת על פני כל כדור הארץ כמציאות קיימת שאינה בת חלוף "  

 
 ניתן להתרשם מהכנס כאן

 https://youtu be/sjTAuQw9Leo 

 
 וכאן

https://youtu be/EAh2hJX1Qgg 
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| פעילות שוטפת 

היחידה לעברית: עברית - גם בפה וגם בלב
היחידה לעברית שואפת לבסס את השפה העברית בלשונם ובליבם של כלל בני העם היהודי ואזרחי ישראל: לחזק את השליטה 

בשפה בקרב יהודי התפוצות ובקרב כלל המגזרים בישראל ולטפח את האהבה ללשון ולתרבות העברית, מתוך אמונה כי העברית, 
כשפת עם, מאחדת את יהודי העולם כבסיס של זהות, תרבות ושפה משותפת   

במהלך השנים נערכו פעילויות רבות ומגוונות בנושאים אלו  קצרה היריעה מלפרט את כולן, ולכן נציג  מספר דוגמאות נבחרות: 

ארגז כלים: הפקת ערכות חינוכיות וחומרי עזר למורים 

עת לעברית: חוברות העשרה למורים המקנות ידע תיאורטי וכלים מעשיים להוראת העברית כשפה שנייה  

שעת סיפור: אסופת חוברות על 
עקרונות ודרכים להוראת סיפורים 

בעברית, לילדים ולבני-נוער 

משחקים בעברית: חוברות הדרכה 
על פעילויות חווייתיות לחיזוק היכולות 

והתפקוד בעברית   

הדגל שלי: ערכה חינוכית על 
משמעותו של דגל ישראל )בשיתוף עם 

מרכז הרצל( 

בית עברי משותף: יצירת מרחב לימוד 
ושיח בין מורים לעברית, עריכת קורסים 

מקוונים, ימי עיון וסמינרים בישראל למשלחות של מורים לעברית מהתפוצות, קידום שיתופי פעולה בין מורים וארגונים, הפקת 
פעילויות בעברית לילדים ובני נוער מהתפוצות 

גשר לתרבות ולחברה הישראלית: תמיכה והשתתפות באירועי תרבות עברית בעולם  )חגיגות העברית בצפון אמריקה, פעילות 
"הבית" באוסטרליה, ועוד(; סמינרים בישראל למורי עברית מהתפוצות, המשלבים הכשרה מקצועית לצד סיורים מודרכים ואירועי 

תרבות 

דלת לקידום אקדמי ומקצועי: כנסים ושיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בחו"ל  העוסקים בהוראת עברית והכשרת מורים 

"הבחינה הירושלמית": תכנית איכותית לבני נוער בתפוצות, בסיומה ניגשים הבוגרים לבחינה מקיפה בלשון וספרות עברית  

הכשרת מורים: כנסים וימי עיון בארץ ובחו"ל, סמינרים מיוחדים למורים מקהילות שונות, שיעורים מקוונים למורים מהתפוצות 

עין לציון: רשת חינוך למדינות מרכז אמריקה לטינית
פרויקט שאפתני של המחלקה שהתחיל לפני כשלוש שנים וכיום התגבש לתנועה פעילה ותוססת של מחנכים יהודיים  בנובמבר 

2017 קיימה המחלקה לחינוך כנס יסוד לפרויקט חינוך יהודי - ציוני עבור כ- 12 קהילות יהודיות שרובן לא עולות על 000 10 יהודים 
)פנמה, קובה, קוסטה ריקה, גואטמלה, אל סלוודור, קולומביה, וונצואלה, פרו, אקוודור, פרגואי, מקסיקו, בוליביה(  בכנס השתתפו 

כ- 80 מורים ואנשי חינוך  במפגש הועלה הצורך ליצור מסגרת תומכת ומחברת בין כל הקהילות ולכן הוחלט על הקמת פרויקט "עין 
לציון"  

 
 ניתן להתרשם כאן

https://youtu be/Pw0gVnPj71I
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בחודש מרס 2018, התקיים כינוס של ועדת החינוך של "עין לציון" בעיר 
מדליין, קולומביה  במשך 3 ימים מרוכזים חברי וועדת החינוך עמלו על 
בניית תכנית עבודה, קביעת סדרי עדיפויות, לוח זמנים ודרכי תקשורת  

במפגש גובש ואושר החזון של הפרויקט, מטרותיו ודרכי הערכה  בנובמבר 
2018 התקיים כנס מחנכים שני של "עין לציון" בקיטו, אקוודור  השתתפו 
כ- 60 משתתפים ועוד מספר מרצים מוזמנים מהארץ וממדינות האזור  
במפגש נדונו סוגיות של זהות יהודית, מודלים לשינוי בבתי הספר, בניית 
רשת תקשורת ותמיכה הדדית בין אנשי חינוך מקהילות שונות  המפגש 
השלישי של הפרויקט התקיים בנובמבר 2019 בלימה, פרו  הפעם צורפו 

ללמפגש גם מורים שליחים מישראל מתוך כוונה לחזק את הקשר בין 
אנשי חינוך מקומיים לאנשי חינוך ישראלים  החל ממרס 2019 מתקיימת 
סדרת מפגשים וירטואליים עבור כל אנשי חינוך מרחבי אמל"ט עם הוגים 

בעלי שם מהארץ ומחו"ל כגון אברהם אינפלד והרב בני לאו, עם מומחים לתמיכה בצוותים חינוכיים בעת משבר, ועם תלמידי בתי 
הספר כדי להבין ולמפות את צרכיהם, ועוד  כמו כן, עם שינוי המצב העולמי עקב מגיפת הקורונה, החל ממרס 2020, הפרויקט 

עבר לפעילות מרחוק  בפסח 2020 קיימה המחלקה סדר פסח וירטואלי ובו הוקראו טקסטים, שרו שירים וניגנו מנגינות  הסדר הוכן 
על על ידי חברי "עין לציון" ונטלו בו חלק כ- 3,000 משתתפים מרחבי היבשת  בהמשך התקיימו שידורים ופעולות ביום השואה, יום 

הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום העצמאות, ל"ג בעומר ושבועות 

כנסי המחלקה בצפון אמריקה
המחלקה מחויבת לקידום השפה העברית בעולם  אחת 
הדרכים למימוש חזון זה, הוא קיום כנסים ברחבי העולם 

כנסים אלה הינם תוצאה של שיתוף פעולה עם "המועצה 
לעברית בצפון אמריקה" ו"ארגון המורים לעברית בצפון 

אמריקה"  הכנסים כוללים 3 מסלולים: הראשון עבור שליחי 
ההוראה בצפ"א, השני עבור מורים מקומיים וחברי "ארגון 

המורים לעברית בצפ"א והשלישי עבור חברי המועצה לעברית 
ובכירים בתחום 

הכנס הראשון שנוהל ע"י המחלקה בצפון אמריקה נערך 
בשנת 2016, ומאז כל שנה מעגל המשתתפים ומגוון 

הנושאים שנכללו בכנסים רק הלכו והתרבו 

בחודש דצמבר 2017, נערך הכנס "עברית: המפתח לזהות, תרבות, מורשת ומודעות לשונית" בהשתתפות של כ-300 משתתפים 
וכ- 40 סדנאות שהועברו ע"י מרצים מקצועיים מתחום העברית  הכנס עמד על מחקרים חדשניים בתחום הוראת השפה העברית 

מבית המחקר של ארגון CASJE, שיטות הוראה חדשניות להוראת השפה וכן חשיפה ליוזמות בתחום  על הצלחת הכנס העיד 
ראש המחלקה לחינוך, מר סילביו חוסקוביץ, באומרו: "גדילתו של כנס המחלקה לחינוך בצפ"א בשנתיים האחרונות 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 בכנס זה לרגעים של הטענת מצברים על מנת לשוב לכיתות שלהם טעונים בכוחות, ידע 

וכישורים חדשים  בתחום" 

 
 ניתן להתרשם כאן

  https://bit ly/318zuLO 

בנובמבר 2018 נערך כנס "עברית מורשת של חדשנות" שעמד בסימן 70 שנה למדינת ישראל, עם למעלה מ- 400 אנשי חינוך  
הכנס, כבכל שנה, מעלה על נס את חשיבותה של העברית כשפה, כתרבות וכמפתח לזהות  במהלך הכנס התקיימו הרצאות 
וסדנאות על השפה העברית, מושבים מעוררי השראה,  מיני האקתון ייחודי, יריד  תכניות והופעה אנרגטית במיוחד של דני בסן 

מלהקת תיסלם האגדית  כמו כן נערך מסלול צד עם מנהלי בתי ספר בשיתוף ארגון פריזמה, ארגון הגג של בתי הספר היהודיים 
היומיים בצפ"א 

 
 ניתן להתרשם כאן 

https://bit ly/3hcbQDB

בחודש נובמבר 2019 נערך הכנס בסימן "עברית - זה הזמן!" ועסק במצבה של הוראת העברית בצפון אמריקה, גיבוש דרכי 
התמודדות עם אתגרי השעה, והרחבת הידע המקצועי של המורים לעברית, הן בהיבט העיוני והן מבחינה מעשית  450 המשתתפים 

נהנו ממגוון רחב ועשיר של תוכן, למידה וחוויות ובכלל זה הרצאה מרתקת של דב אלבוים על מגילת העצמאות ומקום העברית, 
שיחה עם אליעזרה בן יהודה ושירה של דני רובס שהוסיף רובד תרבותי חשוב  

 
 ניתן להתרשם כאן

https://bit ly/3h9zukd 

פעילות בישראל
לאורך השנים האחרונות פועלת המחלקה לחינוך בזירת בני הנוער הישראלים לחיזוק הציונות והקשר עם הקהילות היהודיות 

בתפוצות   המחלקה, בשיתוף מועצת המכינות הקד"צ מפעילה ימי עיון למכינות הקד"צ העוסקות בתוכן ציוני וכן תמכה בהקמת 
ארגון הבוגרים של המכינות  

המחלקה פיתחה גם קורס ייעודי לש"ש להכרת הסיפור הציוני באמצעות ימי סיור אחת לחודש בשיתוף עמותת 
ב"קהילה",  המפעילה למעלה מ-80 ש"ש מדי שנה  המחלקה ייסדה באמצעות שותפים מבית יגאל אלון את תוכנית "עמדה" 

המכשירה בקורס שנתי מנהלי מכינות קד"צ ובקורס הכנה מרוכז מדריכים למכינות  בנוסף, המחלקה שותפה בתכנית "שולפים" 
-  תכנית הכשרה לקראת יציאה לשנת שירות בדגש על בני נוער מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית מתוך אמונה ששנת שירות או 
מכינה מהווה קרש קפיצה למוביליות חברתית  במקביל לפעילות המחלקה בקרב בני נוער בישראל, קידמה המחלקה תכנים ואירועי 

שיא במסגרת תוכניות ישראל של "מועצת תנועות הנוער הציוניות העולמיות"  ביניהן ניתן למנות עריכת יום עיון שנתי למנהיגות 
תנועות הנוער הציוניות העולמיות, כנס VIVA ליזמות חינוכית ערכית בקרב משתתפי שנת ההכשרה שנערך במרכז הבינתחומי 

בהרצליה, כנס שנתי בנגב למשתתפי תכניות שנת הכשרה, בנייה והשקת תכנית סיורים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית 
למשתתפי תכניות ישראל ועוד  המחלקה פעלה גם בשדה הרעיוני והייתה לגורם תומך ופעיל בהקמת "פורום ירוסלם" - להנכחת 
נרטיב העלייה הציוני מאתיופיה והטמעתו  בנוסף, המחלקה הפעילה במשותף עם ארגון "גשר" ובתמיכת משרד החינוך משלחות 

מנהלי בי"ס ומרכזי פדגוגיה של משרד החינוך לקהילות יהודיות בתפוצות, לחיזוק הקשר בין ישראל והתפוצות  באופן דומה, המחלקה 
גם פעלה ליציאת משלחות בני נוער מישובי עוטף עזה )בזמני עימות קשים( למחנות הקיץ של חבריהם מהקהילה בדרום אפריקה  
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הצגות על ציונות - לילדים ובני נוער
המחלקה לחינוך, בשיתוף "תיאטרון אורנה פורת", מעניקה מענה ייחודי להעמקת הקשר של הדור הצעיר בתפוצות לישראל 

ולהיכרותו עם הציונות 

שתי הצגות  האחת "הרצל: חלום שהתגשם": פגישה עם האיש יוצא הדופן ששינה את מהלך ההיסטוריה של מיליוני יהודים 
ברחבי העולם - מחזה על כוח החזון, על האמונה ועל מנהיגות, והשנייה "עשרת הקופסאות של קורצ'אק": סיפור בלתי נשכח על 

הגינות, כבוד וקבלת השונות של האחר, הגיעו לסיבוב הופעות במספר גדול של יעדים בעולם: לאקוודור וונצואלה שבמרכז אמריקה; 
לגרמניה, פולין, איטליה והולנד באירופה; לארה"ב, לחוף המזרחי - אזור וושינגטון רבתי, פיטסבורג, ניו יורק, ניו ג'רזי ופילדלפיה, ולחוף 

המערבי ברחבי קליפורניה; וגם לאוסטרליה  בנוסף, בכל הופעה התקיימה פעילות חינוכית עם התלמידים: לפני ההופעה, להכנת 
הצופים לקראת ההצגה ואחריה לסיכום הצפייה  ההצגות תורגמו והתקיימו בעברית, באיטלקית ובאנגלית 

 כותב שחקן ההצגה ותיאטרון אורנה פורת, עמיחי פרדו: "כמו חוקר הטבע של סוף המאה ה-18 , אלכסנדר פון הומבולדט, יצאתי 
להופיע ברחבי העולם עם ההצגה על הרצל לפני כארבע שנים וכמוהו, אחת התחנות הראשונות והבלתי נשכחות היו קראקס 

בוונצואלה  מצאתי את עצמי נחשף ומתבונן בעולם העשיר והמרגש של הקהילות היהודיות ברחבי העולם כאותו חקר טבע שמביט 
בציפור, בפרח  בכל הצגה יצרתי קשר עין עם ילד או ילדה, עם מורה או רב או שליח או אימא  כל אחד שונה וכל אחד שייך לעולם 

היהודי כמערכת טבע אחת 
עולמית  הדיאלוג וההשתתפות 

בהצגות גרמו לי להבין את 
מלאכת האמן של הרצל שחיבר 

נפש הומייה אחת לשנייה על 
מנת ליצור תקווה, חלום, עם, 

מדינה  הומבולדט התרגש מנופי 
דרום אמריקה ואני - מהדמעות 
של המבוגרים בקראקס שצפו 
בהרצל   הקשבתי לאמא בסן 

פרנסיסקו שקמה בסוף ההצגה 
והכריזה "השנה אנחנו חוזרים לארץ"  נשארתי בסוף הצגה כדי לשוחח עם ילד שמספר שהוא מדבר עברית, או שביקר בירושלים  

מה שהתחיל בצפייה בהצגה בגוש עציון של ראש המחלקה - סילביו חוסקוביץ', המשיך בחזון, ביישום, בגמישות, בליווי, בארגון, 
בתמיכה,  בשותפות ובחברות של כל אנשי המחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית, והפך לרצף מסעות שלי, האדם שמאחורי השחקן 
- עמיחי הישראלי, דור שני לשורדי השואה, צנחן, ירושלמי, חבר השומר הצעיר וחבר בבית הכנסת האיטלקי למסע ברחבי העולם היהודי  

את כל כולי הבאתי למסעות באקוודור וברומניה, באוסטרליה ובאיטליה, בארה"ב ובגרמניה, בוונצואלה, בהולנד, באנגליה ובפולין 

 אני עוצם עיניים ורואה מארג של ילדים ואנשים עם עיניים נוצצות שביחד הם לב אחד גדול, נשמה של עם, העם היהודי  הציונות של 
הרצל והחזון החינוכי של קורצ'אק פגשו אלפי ילדים וילדות למפגשים בלתי נשכחים"  

סמינרים וכנסים

סמינרים וכנסים

פעילות המחלקה לחינוך - ההסתדרות הציונית העולמית 
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מנהלת: רותם יהושע| היחידה לשליחות הוראה 

צוות היחידה לשליחות הוראה התרחב והתייצב באופן ששיפר את מתן המענה למאות מועמדים ולשליחים בשטח, וכן לרכזי עברית 
ולמנהלי בתי-הספר בכל העולם  מספר השליחים הכולל גדל ב-15% לאורך התקופה, כאשר בכל שנה נפתחים כ-5-6 יעדי 

שליחות חדשים  בחלק מיעדים אלו היו שליחים בעבר הרחוק, והמנהלים מעידים כי החליטו לחזור ולהביא שליחים כי "מורגש שרוח 
מיוחדת נושבת ביחידה"  

שני תהליכים מרכזיים - השמת השליחים והכשרתם - עוצבו מחדש במהלך תקופה זו  תהליך ההכשרה הפך להיות מקצועי 
והוליסטי והוא משלב למידה מרחוק יחד עם כנסים ולמידה פנים אל-פנים  בתהליך ההשמה, תיק השליח נבנה מחדש עם נתונים 

שרלוונטיים למנהלים, ותהליך המיון השתנה בהתאם כדי לשקף נתונים אלו  יחד עם תיק המועמד מקבלים המנהלים כיום גם 
סרטונים של המועמד בשיעור לדוגמא, וכך הם יכולים להתרשם מאיכות הוראתו בצורה בלתי-אמצעית  

מסלולי שליחות ייחודיים
מאז הקונגרס הקודם נפתחו שני מסלולי שליחות חדשים ביחידה לשליחות הוראה: מסלול "עמיתי ארבל" ומסלול "מחנך ישראלי" 

מסלול עמיתי ארבל מתקיים בשיתוף קרן שטיינהרט הפועלת בין השאר ב-Charter Schools בארה"ב  הקרן מפעילה בתי-
ספר ציבוריים עם התמחות בעברית כדי לאפשר רכישה של השפה ללא העלויות של בתי ספר פרטיים  כעשרה שליחים יוצאים 

בכל שנה לבתי ספר אלה ומשתלבים בתפקידי מפתח בצוותי הוראת העברית 

מסלול מחנך ישראלי מתקיים בשיתוף עם משרד החינוך, ובמסגרתו יוצאים שליחים לקהילות באירופה ובאמריקה הלטינית  
משרד החינוך שותף בהעסקת השליחים דבר המקל על הנטל הכלכלי של בית-הספר ומעודד אותו לקלוט שליחים  כ-20 שליחים 

משתתפים בפרויקט ומביאים את ישראל והיהדות לתלמידים ולקהילה  

דיגיטל 
התקיים תהליך של מיתוג מחדש ונבחרה שפה גרפית המבטאת 

עדכניות ומקצועיות  הושק אתר תדמית חדש וכן שני סרטונים 
שנועדו לתת מידע מלא ומפורט על תהליך היציאה לשליחות הן 
מצד המועמדים והן מצד המנהלים ובתי-הספר  היחידה עברה 

לעבוד עם מערכת ERP חדשה המרכזת את כל המידע  הופעלו 
ערוצי תקשורת ניו-מדיה רלוונטיים לשליחים ולמנהלים ובהם מידע, 

תכנים וחומרים מקצועיים למורים ולמנהלים  

 
 אתר היחידה החדש-

https://www israeliteachers co il

קורצ'אק באנגלית

הרצל באנגלית

קורצ'אק איטלקית 

הרצל בעברית

קורצ'אק עברית

מדינות

פעילות המחלקה לחינוך - ההסתדרות הציונית העולמית 

סמינרים בישראל

49%

22%

20%

6%
3%

הצגות ציוניות חינוכיות
"הרצל, חלום שהתגשם" | קורצ�אק “עשר קופסאות גפרורים�

9

צופיםערים

258,233

משלחת אור 
לאור- בני נוער 

מעוטף עזה 
למחנות קיץ 

בדרא"פ 

ימי עיון 
בינה-ש"ש 

ומכינות

פורום ג'רוזלם- 
כנס שנתי להנכחת 

הנרטיב של עולי 
אתיופיה

קורס
הכשרה 
למנהלי 
מכינות

קורס 
הכשרה 
למדריכי 
מכינות 

המכנה המשותף- לסדרת 
מפגשי לימוד ושיח חודשיים על 

סוגיות מרכזיות בחברה 
הישראלית למכינות וש"ש בצפון

תכניות חינוכיות בישראל

160120

320 88

60

סיורים חינוכיים 184
לש"ש בעקבות 
שורשי הציונות 

בקהילה

תמיכה בהקמת שנה 
ב' למכינות קד"צ - 

חיפה-י-ם-ת"א, 
החלוץ 

זרעי קיץ- תוכנית קיץ של 3 
שבועות ללימוד סוגיות 

בציונות לבוגרי מכינות קד"צ

תמיכה 
במכינות 

בהקמה

בית מדרש 
לבוגרי 
מכינות

ימי עיון 
חינוך ציוני

 

284
248

886816064

* מספרי משתתפים

 *
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 סיפורה של שליחות ושליחה - עדי ירחי, 
שליחה משנת 2017 בית ספר Bi cultural , קונטיקט, ארה"ב

"כשיצאנו אי אז לפני שלוש שנים לשליחות, צררנו בחבילה אחת הרבה ערכים, רעיונות, רצון להשפיע וגם שלושה ילדים ולא 
מעט חששות מהלא נודע  

אני זוכרת שבסמינר ההכנה של ההסתדרות הציונית, שליחה ותיקה ניסתה לתמצת לי את חיי לשנים הקרובות: 

"קודם תנחתי ותכנסי להלם תרבות  אח"כ תתחילי לעבוד כמו שצריך ובסוף גם תיהני מזה, ויהיה לך קשה להיפרד " אם 
אפשר לתמצת שלוש שנים של שליחות במשפט- אפשר לומר שהיא דייקה  חוץ מהסוף…

טוב, מי חשב שתבוא מגיפה עולמית ותטלטל עולם שלם? זאת הייתה אמורה להיות שנת השיא שלנו  שנה שבה קוטפים 
את הפירות והכל הרבה יותר קל   

אחרי שלמדנו שפה חדשה והתרגלנו )קצת( למנטליות אחרת, התחלנו לעבוד ולהכניס את הרוח הישראלית לבית הספר  
הקשר עם התלמידים הפך להיות משמעותי, הרמנו פרויקטים ולא מעט הפקות   אבל שליחות בזמן של קורונה?  איך 

עושים את זה? אני קוראת חדשות וישראל הולכת ומסתגרת  לא מכניסים תיירים מסין  מי שחוזר מחו"ל נכנס לבידוד  בכל 
יום הנחיות חדשות  וכאן? כאילו לא קורה כלום  התרגלתי שאמריקה נלחצת וזהירה ונשמרת מכל כך הרבה דברים  

יכול להיות שישראל מגזימה? הימים חולפים, יש כבר חולים באירופה  

אני זורקת בדיחה על קורונה בחדר המורים  מורה אחת שואלת אותי מה זה קורונה באנגלית  היא לא מכירה את המילה… 
פתאום אני מגלה, שגם אחרי שלוש שנים הלב שלי פועם בקצב של ישראל  כל יום שעובר מגדיל את הפער והבלבול 

והחששות מתחילים לצוף 

בוקר אחד, מתקשרת רכזת בנות השירות  הן צריכות לחזור הביתה  החלטת ממשלה 

אני יושבת עם המנהלת והיא לא מבינה  "את בטוחה שהם לא מגזימים קצת אצלכם? אולי אפשר להחזיר אותן לפני פסח?" 
ושוב הפער הזה והפעימות ההפוכות אמריקה - ישראל  ואני באמצע  

איך אפשר לומר לנערות בנות 19 שהכול נגמר כשלא מרגישים כאן שום דבר והכל רגיל? אני מכנסת את הבנות  הדמעות 
זורמות והתסכול והכאב גדול  ופתאום בבת אחת אמריקה מתחילה להבין…

הבלגן חוגג  המדפים בסופר ריקים  כאן יודעים לקנות, והרבה  קשה למצוא מוצרים בסיסיים ואמזון בקריסה מתמשכת  
בית הספר סגור, והימים נכנסים לשגרה מוזרה  נפגשים בזום ללמידה מרחוק והכל מרוחק ומרגיש הפוך מהקירוב שרצינו 

לעשות… איפה שנת השיא ואיפה אנחנו… 

וכשבארץ מתחילה לשגשג שירת המרפסות, הלב מתגעגע וקצת רוצה הביתה- למוכר והידוע  אבל ככה, לעזוב הכול 
ולחזור? איך אפשר?

אנחנו חייבים להישאר  דווקא עכשיו  אנחנו חלק מקהילה, גם כשהלב רוצה הביתה  השליחות שלנו הופכת להיות אחרת, 
מיוחדת  מכריחה אותנו לחשוב איך אפשר להוציא קצת דבש מכל מה שקורה 
כאן  והימים עוברים ויום העצמאות מתקרב  בדרך כלל, השליחים בבתי הספר 

עובדים בטירוף לפני יום העצמאות  משתדלים להביא את ישראל לאמריקה 
ולפתוח את הלב של התלמידים ולגרום להם להרגיש  קרוב, גם מעבר לים  
כשנגמר יום העצמאות בשנה שעברה, המנהלת תפסה אותנו ואמרה: "זה 

יום העצמאות הכי טוב שהרימו פה  מה תעשו בשנה הבאה?" חלפה שנה  יום 
העצמאות אחר, אבל מיוחד ולא פחות שמח- שיחה עם עולים חדשים, בישול 

בעברית ומסיבת ריקודים בזום  250 תלמידים שרים "התקווה בת שנות אלפיים"  
אני מסתכלת על המשבצות הקטנות והשמחות בזום שעל המסך  קוטפת את 

הפירות לתוך הלב שלי 

עכשיו אפשר לחזור הביתה" 

קהילת שליחים חוזרים
השליחות לא מסתיימת עם החזרה לארץ! קהילת השליחים החוזרים הולכת ומתגבשת  הם שותפים להכשרת השליחים היוצאים, 

לתהליכי המיון )ראה לעיל(, לתכנית המנטורים )ראה למטה(, לקבוצות חשיבה ולפרויקטים שונים שאנחנו מקיימים  בכל שנה 
מתקיים מפגש לשליחים החוזרים לעיבוד חוויית השליחות ולחשיבה משותפת כיצד ניתן להביא את ערכיה ועוצמתה של השליחות 

לתוך החינוך בארץ  

תכנית מנטורים
מתוך הבנה כי אתגרי השליחות בשנה הראשונה הם רבים, הושקה ביחידה לשליחות הוראה תכנית מנטורים לשליחים בראשית 

דרכם  המנטורים שנבחרו הם שליחים חוזרים שעוברים הכשרה מתאימה  הם פוגשים את השליחים החדשים עוד בארץ טרם 
השליחות, וממשיכים ללוות אותם על בסיס שבועי לאורך המחצית הראשונה של השליחות  

משבר הקורונה
לא ניתן לסכם את פעילות היחידה מבלי להתייחס להתמודדות עם משבר הקורונה שפקד אותנו בראשית 2020  בתוך אי-הוודאות 

הגוברת, כאשר בתי הספר נסגרים, ובמסלולי שליחות שונים נאלצים לקצר שליחות ולהשיב את השליחים הביתה - ב'יחידה 
לשליחות הוראה' נעשו מירב המאמצים כדי להשאיר את השליחים בארצות היעד, מתוך הבנה כי "מי יודע אם לעת הזאת הגעת 

למלכות", באשר תפקידו של השליח לתמוך בקהילה דווקא ברגעי משבר  למנהלים הדואגים בבתי-הספר נמסר כי לא יבוצע פינוי 
גורף של כל השליחים, אלא כל מקרה יידון לגופו בשקיפות בין השליח, בית הספר והיחידה  הערכות מצב התקיימו על-בסיס יומיומי, 
ושליחים קיבלו סל של מענים כדי לאפשר להם התמודדות עם המשבר: התקיימו פגישות Zoom אזוריות לשם מסירת מידע ומענה 

על שאלות; שליחים בבידוד קיבלו ערכה ובה הפעלות לילדים, משחקים, יצירה, וגם חופן שוקולדים שיעשו טוב על הלב; התקיימו 
סדנה לילדים ואירועי גיבוש לשליחים וכן הדרכות מקצועיות בתחום ההוראה מרחוק  צוות היחידה מוסיף לעמוד בקשר עם בתי-

הספר כדי להחזיר את השליחים לארצות-היעד בהתאם להתפתחויות 

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 4445



"אות רשות מעודדת עלייה" 
הוענק בשנת 2018 ל-32 רשויות מקומיות בישראל ע"י המחלקה בשיתוף מרכז 

השלטון המקומי  האות ניתן על תרומה יחודית של יהודים מחו"ל בתחומי עידוד 
 העלייה לישראל  

על הצלחתו של האירוע מעידים פרויקטים להמשך הפעילות 
לעידוד עלייה אותם פיתחה המחלקה יחד עם רשויות מקומיות 
אלו בימי שגרה וימי משבר  כך, למשל, בשיאם של ימי הקורונה 

החל פרויקט של מפגשים מקוונים של נציגי הרשויות עם 
משתתפי הפעילויות שלנו ב-9 מדינות היעד  אירועים אלו 

זוכים להשתתפות המונית וצפיות רבות 

משחקי מכבי 2019
בקיץ 2019 המחלקה יחד עם "אופק ישראלי" קיימו פעילות מעודדת עלייה במשחקי מכבי במקסיקו ובבודפשט  כ-14,000 

ספורטאים ואנשי הקהילה המקומית בשתי הערים נהנו מפעילות מגוונת של "מרכז ישראל", בו קיבלו מידע וחוויה על ישראל 
המודרנית 

משט ציוני בארה"ב 
ב-11 ביוני 2017, ביוזמתה של המחלקה, נערכה הפגנה מרשימה בה הביעו יהודים דוברי רוסית בארה"ב את הזדהותם עם מדינת 

ישראל  משט ציוני הפליג מברוקלין אשר בה נערך יריד עליה באותה עת  המשט עבר ליד פסל החירות ועגן ליד בניין האו"ם במנהטן  
קברניטי המשט היו שרת הקליטה דאז, סופה לנדבר, וראשת המחלקה, מרינה 

רוזנברג-קוריטני 

אירוע יום ירושלים 2020 
בגין המצב הכלל עולמי, החגיגות המסורתיות  לכבוד יום ירושלים נערכו בפורמט מקוון  

המחלקה בשת"פ עם רשות הקליטה של עיריית ירושלים ואופק ישראלי ערכו אירוע חגיגי, 
אליו נחשפו יותר מ-20 אלף יהודים הגרים בשלוש יבשות  את המשתתפים והצופים ליוו מיטב 

האמנים הישראליים, בירכו: נשיא המדינה ראובן ריבלין, שרת הקליטה ח"כ פנינה תמנו-
שאטה, ראש העיר ירושלים משה לאון, יו"ר הצ"ע, אברהם דודבני וראשת המחלקה, מרינה 

רוזנברג-קוריטני 

 
 ניתן להתרשם כאן 

https://bit ly/2Esamad

ראשת המחלקה: מרינה רוזנברג קוריטני | מנהל המחלקה: מרק דובב| המחלקה לעידוד עלייה

המחלקה לעידוד העלייה הוקמה באוקטובר 2015 בהחלטת הקונגרס 
הציוני ה-37  היעד המרכזי אשר הוגדר למחלקה ע''י הקונגרס הוא 

פעילות מעודדת עלייה בקרב יהודי התפוצות  בנוסף, הקונגרס הטיל 
על המחלקה לפעול בקרב מהגרים דוברי רוסית בצפון אמריקה  עידן 

הגלובליזציה וטשטוש הגבולות הלאומיים הביא עמו לא מעט אתגרים 
לתנועה הציונית  הבנות לגבי מציאות חדשה מורכבת עיצבו את פעילות 

המחלקה ב-5 השנים הראשונות להיווסדה   עידן חדש דורש גישות, 
דפוסי פעולה ורעיונות חדשים, או במילה אחת - יצירתיות  ברוח זו 
פועלת מרגע הקמתה מחלקת עידוד העלייה בהנהגתה של מרינה 

 רוזנברג-קוריטני 
שותפים מרכזיים לפעילות המחלקה: משרד העלייה והקליטה, החברה 

הלאומית לעידוד עלייה, "אופק ישראלי", מחלקות הצ''ע והסוכנות 
היהודית, קק''ל, ארגונים ועמותות עולים, רשויות מקומיות בישראל, 

קהילות וארגונים יהודיים ברחבי תבל 

מוגשת לכם סקירה חלקית ומקוצרת ביותר של חלק מפעילויות המחלקה לעידוד העלייה בין השנים 2015 - 2020:

 
 מדינות פעילות

https://bit ly/318Zl65 

 
 מבנה ארגוני 

https://bit ly/325dosQ 

| פעילויות מיוחדות

שבוע עברית 
נערך בצרפת בנובמבר 2019  במהלך שבוע זה השפה העברית הייתה גולת הכותרת 

בשיח הציבורי בקרב יהודי צרפת כולה  התכנית כללה עשרות פעילויות, אירועים, 
מפגשים והשקות פרויקטים חדשים  

שבוע העברית במספרים
יותר מ-220 אירועים בהם השתתפו בין 20 ל-250 איש, סה''כ 

10,500 משתתפים בפועל מ: 15 ערים, 40 קהילות וארגונים, 50 
כיתות בבתי ספר יהודיים, 100 כיתות אולפן, 20 שבטים/קנים של 
תנועות נוער, 40 בתי כנסת, כ-300 אייטמים שיווקיים ופרסומיים 
בכלי תקשורת, ורשתות חברתיות  חשיפה בפני כ-120,000 יהודי 

צרפת ובלגיה 

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 4647

https://www.youtube.com/watch?v=4x8hqenJ_js&t=244s
https://www.youtube.com/watch?v=4x8hqenJ_js&t=244s
https://www.youtube.com/watch?v=4x8hqenJ_js&t=244s
https://www.youtube.com/watch?v=4x8hqenJ_js&t=244s
https://www.youtube.com/watch?v=4x8hqenJ_js&t=244s


מפגשי עידוד עלייה
הרצאות פרונטליות ומקוונות ליהודים במדינות הפעילות במגוון רחב מאוד של נושאים ישראליים: אקטואליה, חברה, תרבות, 

שוק העבודה, כלכלה, היי-טק, חלל, תקשורת, מדיניות ציבורית, עלייה וקליטה ורבים נוספים  ההרצאות ניתנו ע''י מיטב המרצים 
הישראלים מהאקדמיה, תקשורת, עולם המדע, חברה ורוח, המייצגים את כל הקבוצות בחברה הישראלית ובמיוחד קבוצות עולים 

מתקופות וממדינות שונות  

"מגמת העלייה" 
פרויקט חדשני הפונה לבני נוער יהודים בארגנטינה 

המעוניינים ללמוד בישראל  התוכנית מורכבת מקורס הכנה 
למבחן פסיכומטרי בספרדית  

אפשרות ההשתתפות בפרויקט זה ניתנה לא רק לצעירים 
מקהילות גדולות בארגנטינה, אלא גם למתבגרים מקהילות 

קטנות ומרוחקות  מלבד הכנה למבחן פסיכומטרי, הפרויקט 
מציע לחניכיו אפשרות לרכוש ידע בשפה העברית באולפנים 

של המחלקה בכל הרמות ולהעשיר ידע בנושאים שונים 
הקשורים לישראל  הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה בין 

המחלקה, משרד העלייה והקליטה ו"אופק ישראלי" 

 
 ניתן להתרשם כאן 

https://bit ly/2PAtwwF

| פעילות שוטפת

"גולדן גולדה"
הענקת פרס זה לנשים שהצטיינו בפועלן למען הציונות, עידוד 

עלייה והקהילה - הינה יוזמתה של ראשת המחלקה  מימיה 
הראשונים של התנועה הציונית, נשים ממלאות תפקידי מפתח  מחקרים שנערכו 
ביוזמתה של המחלקה מוכיחים שהנשים במשפחה הן שעומדות מאחורי קבלת 

ההחלטה לגבי העלייה  עד כה נערכו ברחבי העולם שבעה טקסים: פעמיים 
בארה"ב ובארגנטינה ופעם אחת באנגליה, ברזיל וצרפת  

 
 ניתן להתרשם כאן 

https://bit ly/2YaLhHi

מרכזי הכנה לעלייה )אולפנים( 
פרויקט הדגל של המחלקה וכלי מרכזי בפעילות מעודדת עלייה - האולפנים, הוקמו והופעלו ב-9 מדינות: צרפת, בלגיה, אנגליה, 
צ'ילה, אורוגוואי, ארגנטינה, ברזיל, ארה''ב וקנדה  המחלקה יצרה תוכניות לימוד ייחודיות עבור כיתות האולפן שלה, ביצעה שורה 

ארוכה של הכשרות פרונטליות ומקוונות לצוותי הוראה, העשירה תכנית לימודים בפעילויות לעידוד עלייה ולהכרה עם החברה 
והתרבות הישראלית באמצעות פרויקטים ייחודיים  עובדי המחלקה הקפידו לחבר את תלמידי האולפנים לנציגי העלייה של הסוכנות 

היהודית להמשך הקשר והדרך לעלייה לישראל 

 
 ניתן להתרשם כאן

https://bit ly/30ESktz

Being an Israeli is to know Ivrit!    

 
 טבלת ריכוז נתוני אולפנים עד "קורונה"-

https://bit ly/3gJHyrw

 
 פירוט אנגליה

https://bit ly/2XJGyw4

  
 פירוט ארה"ב

https://bit ly/2PBMsuG

 
 פירוט צרפת ובלגיה

https://bit ly/3a7SDAn 

 
 פירוט ארגנטינה ואורוגוואי

https://bit ly/2PCZS9V 

 
 פירוט ברזיל

https://bit ly/3fOTG9G 

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 4849



סיפור אישי: אנדראה כהן
המכתב מאת אנדראה כהן, מורה באולפן בסלטה, ארגנטינה  "האולפן בזמן הקורונה   "

"לפני שנים הצטרפתי כמורה לפרויקט האולפנים של הצ"ע  פרויקט של עידוד העלייה, המקנה לעולים את הידע 
הדרוש כדי להיכנס באופן מיטבי לחיים החדשים בישראל  הפרויקט פתח דלתות למספר עצום של יהודים בכל 

העולם, מאוחדים בשפתנו, מחוברים לשורשינו, להוטים לדבר עברית ולהיות פעילים יותר בתוך קהילותינו  אך הגיע 
 יום, והכל השתנה  היו לנו שעות ספורות להתארגן ללמידה מהבית   התברר כי זה אפשרי  

אך לא עבור הגיבורה האמיתית של סיפור זה 

סילביה החלה ללמוד באולפן שלי יחד עם בתה בכוונה לעלות עם 
משפחתה לישראל  היא לא פספסה אף שיעור  אך פתאום הפכנו 

למקוונים, למבודדים, נאלצנו לבנות מחדש את חיינו, בלי לדעת לכמה 
זמן  כולנו, חוץ ממנה  כמו כל עובדי הרפואה היא לא יכולה להישאר בבית  
אני מרגישה חייבת לה  סילביה מעולם לא התלוננה על שום דבר  במהלך 

השיעור הווירטואלי הראשון, הבנתי מה קורה  כשראיתי אותה במדי 
אחות ומסיכה, יושבת במסדרון בבית החולים ומשתתפת בשיעור   היא 

לא פספסה אף שיעור  היא ממשיכה "לבזבז" את זמן הפסקת הצהריים 
שלה על מנת ללמוד ולהתקדם, כי היא בחרה להילחם  אני חייבת לה, כי 

היא לימדה אותי שהעברית, יותר מתמיד, הפכה למולדת, ללאום, לערכים 
ולאחדות אנוש "

ירידי עלייה בארה"ב 
המחלקה ארגנה 5 ירידי עלייה בחופים המערבי והמזרחי של ארה''ב  אלפי יהודים 

דוברי רוסית המתגוררים בניו יורק וסן פרנסיסקו השתתפו בירידים אלו  עבור 
רבים מהם היה זה מפגש ראשון עם רעיון העלייה לאחר הגירתם לארה''ב  אחת 
התוצאות של הירידים הייתה הגברת המעורבות של רבים מיהודים אלו בפעילות 

תמיכה בישראל, בחיי הקהילה המקומית, בביקורים 
בישראל ובדיקת אפשרויות לעלייה והשתקעות בה 

פעילות בזמן קורונה 
המשבר שינה לחלוטין את שיטות הפעילות של המחלקה בקרב קהלי היעד  כל הפעילות עברה למרחב המקוון  בשבוע אחד 

הוקמו 255 כיתות מקוונות של לימודי עברית, כל הפרויקטים של המחלקה הותאמו למרחב המקוון  התקיימו מאות רבות של 
הרצאות תוכן, כיתות אומן ופעילויות ייחודיות  משבר הקורונה העניק לנו הזדמנות להרחבה משמעותית של מעגל הפעילות, הגעה 

לקהילות מרוחקות, מגע בלתי אמצעי עם קהלי יעד רבים, איתם כמעט ולא היה מגע בעבר  עובדי המחלקה בארץ ובחו''ל עבדו 
סביב השעון על מנת להבטיח רצף פעילויות, גילו יצירתיות בלתי רגילה, ניצלו את הזדמנויות המרחב המקוון להעלאת פרויקטים 

חדשניים  הקלטות של הרצאות ופעילויות 
של המחלקה בפייסבוק זכו לעשרות אלפי 

צפיות 

 
 ניתן להתרשם כאן

https://bit ly/3kzz0WD

"שום אדם אינו חזק או עשיר עד כדי כך, שיוכל להעתיק עם ממקום 
מושב אחד למשנהו. רק רעיון יכול לעשות זאת. רעיון-מדינה אכן יש לו 

כוח כזה.

במשך כל ליל היסטוריה שלהם לא  חדלו היהודים מלחלום חלום-מלכות 
זה - "לשנה הבאה בירושלים!"

 הוא פסוקנו הישן. כעת שומה עלינו להראות 
כי מחלום זה עשוי לצמוח רעיון בהיר כאור יום"

)מדינת היהודים(

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 5051



גרעין טכניון בגליל - גרנות הגליל
הישוב 'גרנות הגליל' הוקם במסגרת המצפים שהוקמו בגליל בשנות ה-80, ומנה 
כחמישים משפחות  לאורך השנים לא הצליח הישוב להתרחב  במטרה לחזק את 

ההתיישבות בגליל קידמה החטיבה בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית ומשרד השיכון 
תכניות להרחבת היישוב, שיסייעו לו לצמוח לכדי יישוב עוגן מרכזי בגליל  החטיבה ליוותה 
את הקבוצה הראשונה של משפחות צעירות בוגרי הטכניון שביקשו להצטרף להרחבה  

בשנה האחרונה כבר נכנסו המשפחות הראשונות ועוד עשרות בתהליכי בניה שונים  
בימים אלה החטיבה שוקדת על השלב הבא בהרחבה והביקוש רק עולה  

חלוצים במקום הנמוך בעולם 
היתה לנו הזכות להוביל בשנים האחרונות את הקמת 

היישוב החדש בצפון ים המלח - "קדם ערבה"  קדם 
ערבה הינו ישוב קהילתי מעורב, המחדש את נקודת 

ההתיישבות של היאחזות הנח"ל - בית הערבה, בצפון 
ים המלח  בישוב 32 משפחות  צעירות, דתיים וחילונים 

שבחרו לחיות ביחד ולהגשים ציונות   

ראש החטיבה: גאל גרינוולד | מנכ"ל החטיבה: צביקי בר-חי | החטיבה להתיישבות

החטיבה להתיישבות הינה הזרוע הביצועית של מדינת ישראל למשימות חלוציות בהתיישבות הכפרית  

החטיבה הוקמה על ידי לוי אשכול בשנת 1967 כאשר ייעודה העיקרי הוא חיזוק הפריפריה של מדינת ישראל  באמצעות 
הקמת ישובים כפריים וביסוסם בכל תחומי החיים  בתוך כך פועלת החטיבה לפיתוח אלמנטים אזוריים שישרתו את היישובים 

ויסייעו ביצירת אזורי התיישבות בעלי בסיס כלכלי-חברתי איתן 

תחומי פעילות החטיבה הינם רבים ומגוונים ומתמקדים בעיקר ב: תכנון וסיוע חברתי וקהילתי, תכנון יישובים והקמתם, אכלוס 
וקליטה, שמירה על קרקעות המדינה, פיתוח ענפי ייצור, אזורים יצרניים ומוסדות מעודדי קליטה ותעסוקה, תכנון אזורי והכנת 

תכניות מתאר, סיוע למרכזי פיתוח חקלאיים אזוריים ולמערכות תומכות כלכליות 

החטיבה מעסיקה כ-70 עובדים המתפרסים על פני שלושה מרחבים:

ñ   מרחב הצפון שכולל את שטח המועצה האזורית גולן ואת כל המועצות האזוריות בגליל

ñ   מרחב המרכז שכולל את שטחי המועצות האזוריות מגילות, בקעת הירדן, מטה בנימין, גוש עציון ושומרון

ñ  מרחב הדרום שכולל את כל המועצות האזוריות בנגב ובערבה, המועצה
האזורית דרום הר חברון ומועצה אזורית לכיש 

| פעילות שוטפת

להקים יישוב חדש בארץ ישראל
'מיטל' הינו ישוב קהילתי חדש המוקם על הר הגלבוע 

בהובלת החטיבה להתיישבות ובשיתוף גורמים 
נוספים  היישוב החדש מעניק הזדמנות ייחודית 

למשפחות ציוניות ערכיות המבקשות לבנות את 
המקום והקהילה בה יחיו  בשנים האחרונות ביצענו 

תכנון לישוב החדש, פרסמנו את היישוב למגזרים 
השונים וגיבשנו גרעין מתיישבים מעורב, הקמנו מחנה 

זמני עבור 14 המשפחות הראשונות שבחרו להגשים 
ציונות ועברו למיטל בקיץ האחרון  

ציונות עם תרבות, תרבות עם ציונות  
כשבכירי תעשיית אומנויות הבמה כמו אוהד נהרין ושי פטובסקי עוברים לאילות אפשר לנחש שקורה שם משהו מעניין  הסיפור 

מתחיל מקבוצה של אומני מחול ותיאטרון צעירים שהקימו תיאטרון מיוחד בערבה  

אוהד נהרין רקדן וכוראוגרף בעל שם עולמי התחבר לתיאטרון והקים את מרכז גאגא הרביעי בעולם דווקא באילות  )מלבד אחד בניו-
יורק, אחד בלונדון, אחד בתל אביב( והרביעי, כאמור, באילות  

לתיאטרון השפעה על מרחב הערבה במספר מעגלים  הן ברובד ההתיישבותי, הן הכלכלי והן התיירותי  מדובר בעוגן חשוב שמביא 
אל הערבה מתיישבים מזן חדש  מיטב אמני ישראל 

מתיאטרון "הבימה" ו"החאן" עוזבים את מרכז תל אביב 
לטובת 'הסצנה' החדשה בחולות הערבה  החטיבה 

להתיישבות זיהתה את הפוטנציאל של התיאטרון הצעיר 
ומסייעת ליישוב אילות לצמוח סביבו  בקידום תכניות, 

במבנים יבילים ואף במבנה לאומנים  

חלוצים בהייטק
כחלק מתפיסת התכנון הכולל של הערבה מבינה החטיבה 

להתיישבות שכדי שהיישובים ישגשגו חייבים בנוסף לחיי 
הקהילה העשירים לקיים גם מרכזי תעסוקה  לכן השקיעה 

החטיבה בבניית מתחם עבודה משותף בספיר  המתחם 
מהווה עוגן תעסוקה לכלל היישובים בסביבה  חברת סייבר בינלאומית 

מובילה בתחומה קבעה את משרדיה במקום ומאפשרת לעובדי הייטק 
איכותיים לקבוע את משכנם בערבה   
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עוטפים את עוטף עזה 
בהתאם להחלטת הממשלה אחרי מבצע צוק איתן, החטיבה להתיישבות 
באמצעות מרחב דרום ביצעה פרויקטים ב-43 ישובים בעוטף עזה  לאחר 
שידעו חודשי לחימה ארוכים, החטיבה להתיישבות נכנסה ליישובי העוטף 

ושיפצה ושדרגה את המרחבים הציבוריים ביישוב   השיפוץ כלל: סלילת 
טיילות, התקנת מתחמי כושר, בריכות שחיה, גני משחקים, תאורות רחוב, 

חידוש קווי מים, כבישים ומדרכות ועוד  בנוסף, כדי להבטיח רצף אספקת 
חשמל גם בעתות חירום חיברנו את היישובים לגנרטורי חירום בהספק גבוה  

מפריחים קיבוץ על גבול עזה
כרם שלום הוא קיבוץ בחולות חלוצה השייך למועצה אזורית אשכול ומשתייך ל'קיבוץ הארצי'  הקיבוץ קיבל את שמו בשל סמיכותו 

לגבול המצרי ותמיכת מתיישביו בכינון שלום באזור  היישוב כרם שלום נמצא קרוב לרפיח, המשמשת מעבר גבול בין רצועת עזה 
למצרים, והוא היישוב המערבי ביותר במדינת ישראל 

לאחר שנים רבות בהן ידע הקיבוץ בעיקר מורדות ומשברים נכנסה החטיבה להתיישבות וגיבשה תכנית לשיקום הקיבוץ, שהגיע 
בשנת 2017 לתת אכלוס  בשיתוף פעולה מלא של חברי הקבוץ הוחלט על פתיחתו לקהלים חדשים ועל שינויים ארגוניים נוספים  

לישוב הגיעו משפחות דתיות לאומיות צעירות שראו במשימה של התיישבות על קו החזית עם רצועת עזה שליחות לאומית  
משפחות שהגיעו במודע לחיות בישוב מעורב המשלב בחיי היומיום 

שלו אורח חיים דתי וחילוני  במקביל בנתה החטיבה במקום מבני ציבור, 
שיפצה תשתיות קיימות ולאחר שנים רבות בהן סבל היישוב מעזיבה 

מתמדת, קלט הקיבוץ משפחות חדשות והחל בצמיחה ושגשוג ,זאת 
על אף היותו יישוב על גבול עזה בתקופה ביטחונית לא פשוטה  

סיפור אישי - חלוצה של המאה ה-21: תירא-אל כהן
תירא-אל כהן היא למעשה החלוצה שהקימה את "קדמה",  עמותה אשר לה כפרי סטודנטים לכל אורך כביש 90, 

מהנגב דרך הבקעה ועד הגליל  תירא-אל היא מחדשת מודל הציונות של המאה ה-21  היא מזהה יישובים שזקוקים 
לזריקת מרץ, מביאה אליהם סטודנטים חדורי אידיאלים ויחד הם מזריקים חיים בכל מקום אליו הם מגיעים  

איך? באמצעות חקלאות, חינוך, רווחה וחיבור עם הקהילה המקומית  בשנה האחרונה הרחיבה תירא-אל את 
פעילותה גם לבוגרי י"ב שבוחרים לצאת לשנת שירות לפני הצבא - "תכנית קדמה חלוץ"  מתנדבי שנת השירות 
מתנדבים אצל חקלאי האזור הצמאים לידיים עובדות בכדי להתקיים, תוך סיוע בעבודות גידול ושמירה  בנוסף הם 

עוסקים בהתנדבות קהילתית המרכזת את בני הנוער בישובים בהם לא קיימת תנועת נוער ובכך נותנים מענה עמוק 
לצרכי היישובים בלכידות ובבניית גאוות יחידה בקרב בני 

הנוער  

תחת קדמה פועלים כיום 8 כפרי סטודנטים  עד היום 
התנדבו בכפרי הסטודנטים של קדמה למעלה מ-300 

סטודנטים  

אנחנו בחטיבה גאים לקחת חלק במיזם הציוני המדהים 
הזה ולסייע היכן שאנחנו רק יכולים  

הידעת?
ñ  בחטיבה להתיישבות 68 עובדים המתפרסים על פני 3 מרחבים  מדי שנה מפעילים העובדים תקציב שוטף של

כ-50 מילון ₪  בשנה האחרונה נקלטו בישובים שבטיפולה של החטיבה, כ-5,000 משפחות בכל רחבי הארץ 

ñ  בין השנים 2020-2015 היה תקציב הפעילות של החטיבה כחצי מיליארד שקלים

ñ  בשנת 2017 במסגרת החלטה 1998 הסדירה הממשלה את פעולתה של החטיבה בעת הזאת

ñ  החטיבה עובדת עם 38 מועצות אזוריות מהחרמון ועד אילות

ñ   1968 החטיבה הוקמה בשנת

ñ  כאשר ממשלת ישראל רוצה להקים או לפתח יישובים ומהר, היא פונה לחטיבה להתיישבות  כך קיבלה החטיבה
280 מיליון ₪- לטובת עוטף עזה  

ñ  החטיבה מנהלת כ-3,000 מבנים יבילים בהם מתגוררות משפחות צעירות בתחילת דרכן  ועוד 30,000 בתי קבע
מצפון ועד דרום, שהייתה לנו הזכות לקחת חלק ביישובם  

ñ  בימים אלה אנו שוקדים על הקמת 5 יישובים שנמצאים בשלבי פיתוח שונים
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כנס רבנים ומנהיגי קהילות מהתפוצות
בכל שנה מקיים המערך לשירותים רוחניים בתפוצות, כנס עולמי לרבנים ומנהיגי הקהילות האורתודוקסיות  הכנס נמשך שלושה 

ימים ופועל לחיזוק היהדות האורתודוקסית והמחויבות למדינת ישראל  הכינוסים הופכים למפגן של סולידאריות יהודית כלל עולמית, 
ולמפגן הזדהות של רבני התפוצות עם מדינת ישראל  הכנס מתקיים בירושלים ואחד מימי הכנס מוקדש ליום סיור לימודי באתרים 

שונים ברחבי מדינת ישראל 

בשנת 2017 - הכנס עמד בסימן "חמישים שנה לשחרורה ואיחודה של ירושלים, ומאה ועשרים שנה לקונגרס הציוני הראשון", 
במהלך הכנס סיירו הרבנים בגבעת התחמושת וביקרו במערת המכפלה ובקרית ארבע 

בשנת 2018 - הכנס עמד בסימן "שבעים שנה למדינת  ישראל"   במהלך הכנס שמעו הרבנים הרצאות על אתגריה הביטחוניים של 
מדינת ישראל, ובמסגרת הכנס המשתתפים יצאו לסיור בבקעת הירדן, בהדרכתו של האלוף )במיל'(, עוזי דיין 

בשנת 2019 - הכנס עמד בסימן "המשפט העברי ושילובו במערכת המשפט במדינת ישראל"  במהלכו ביקרו הרבנים בהר הרצל 
בירושלים, באזור גוש עציון ובקבר רחל 

בשנת 2020 - הכנס עמד בסימן "מחזקים את הקשר"  ובמהלכו התקיים יום סיור בהדרכתו של האלוף )במיל'{ עוזי דיין, באזור 
שומרון ובנימין 

ימי עיון לרבנים בישראל
בכל שנה מתקיימים ימי עיון לרבנים המבקרים או שוהים בישראל  ימי העיון 

מתקיימים בשותפות עם ארגוני הרבנים המקומיים 
כגון: ועידת רבני אירופה, הסתדרות הרבנים 

בארה"ב )RCA(, איגוד רבני דרום אפריקה ועוד  
במהלך הקדנציה האחרונה השתתפו מאות רבנים 

בעשרה ימי עיון 

כנס רבנים עולמי- ירושלים דצמבר 2019

סיור והרצאה לרבני דרום אפריקה

ביקור בגוש עציון

יום עיון לרבני RCA באולם וייצמן

  ראש המערך: הרב יחיאל וסרמן  | מנהל המערך: אילן פרידמן  | המערך לשירותים רוחניים בתפוצות 

 המערך לשירותים רוחניים בתפוצות שם לו למטרה לחזק את הזהות היהודית הציונית ואת הקשר לעם ישראל ומורשתו ולטפח את 
הקשר למדינת ישראל, תוך הבלטת מרכזיותה וחשיבותה בחיי  העם היהודי 

לשם השגת מטרות אלו בקהילות היהודיות האורתודוקסיות ובמרכזים הקהילתיים, מקיים המערך לשירותים רוחניים בתפוצות 
פעילות ענפה ומגוונת בקרב הרבנים והקהילות היהודיות  בעידן בו העולם הופך לכפר קטן גלובלי ודינאמי, יש חשיבות רבה בחיזוק 
הזהות היהודית ובמיוחד בקרב הדור הצעיר ובקהילות הקטנות  ולשם כך צוות המערך משקיע מחשבה רבה בהתאמת הפעילויות 

השונות וביצירת פעילויות חדשות המתאימות לרוח התקופה ולעידן החדש  המערך פועל ב-42 מדינות ומקיים מגוון פעילויות: כנס 
רבנים עולמי בכל שנה בירושלים, סמינרים וכנסים לרבנים, שבתונים וימי עיון למנהיגי הקהילות ואירועים שונים בקהילות, תכניות 

חינוכיות-ציוניות לבני נוער ומוציא לאור פרסומים חינוכיים- יהודים- ציוניים  לשם כך המערך מקיים גם רשת של 35 שליחי בן-עמי 
הנמצאים ב-23 ערים ב-15 מדינות ברחבי תבל 

חזון המערך
ñ חיזוק הקשר לעם היהודי, מורשת ישראל וחיזוק הזהות היהודית ציונית

ñ טיפוח הזיקה למדינת ישראל והבלטת מרכזיותה בחיי העם היהודי בתפוצות

ñ העלאת הנושא היהודי-ציוני לשיח הקהילתי ולרשתות החברתיות

| פעילות שוטפת

כנסי רבנים ורבניות ברחבי העולם
בשנים האחרונות התקיימו 12 כנסי רבנים ורבניות ברחבי העולם, להלן ארבעה מהם:

בשנת 2016 חמישים רבנים מכל רחבי גרמניה השתתפו בכנס בן יומיים, 
שהתקיים בעיר דיסלדורף גרמניה 

בשנת 2017 התקיים בסופיה, בירת בולגריה, כנס רבנים צעירים 
בהשתתפות 20 רבנים מרחבי אירופה  

בשנת 2018 התכנסו 70 רבנים מרחבי אירופה בכנס שהתקיים בציריך, 
שוויץ  

לקראת חג החנוכה 2019 
התקיים בקהילה היהודית 

בסופיה סמינר ל-25 נשות 
רבנים מכל רחבי אירופה  

מפגש עם ראש ממשלת בולגריה, בכנס 
בסופיה 

סמינר נשות רבנים בבולגריה
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סמינר סטודנטים מאיטליה בישראל
בשנים האחרונות התקיימו שלושה מחזורים של "סמינר יעוד" - סמינר 

למנהיגות יהודית צעירה מאיטליה בשיתוף ארגון UCEI באיטליה  בכל מחזור 
השתתפו כ-15 צעירים מובילים בקהילות היהודיות באיטליה  

חנוכת ספריות יהודיות-ציוניות 
ביוזמת המערך לשירותים רוחניים בתפוצות נחנכו ספריות ציוניות תורניות 

בקהילות יהודיות בוורצלב שבפולין, הלסינקי שבפינלנד, חנוכת ספריה ציונית-
דתית בוורצלב-פולין 

משתתפי סמינר מדריכים מבקרים באולם וייצמן

ביקור בבניין המוסדות הלאומיים 

פעילות במחנה הקיץ

עמותת "שמחה לילד" 
ברומא-איטליה

אירוע יום עצמאות 
במונטריאול

שליחי בן-עמי "הקהל" - השראה רוחנית 
בקהילות יהודיות בתפוצות

שליחי "בן עמי" פועלים בעיקר בקהילות יהודיות קטנות ומשמשים 
כמחנכים קהילתיים בלתי פורמאליים  בין היתר הם ממלאים את 

התפקידים הבאים: מדריכי צעירים ונוער ברוח תורנית-ציונית 
וישראלית, מפעילי מועדוני נוער, מארגני אירועים וחגיגות קהילתיות 
סביב מועדי ישראל והחגים הלאומיים  מסייעים לרב המקומי בניהולו 

של בית הכנסת ובתפקידי חינוך שונים 

שליחויות חגים באירופה
מידי שנה בחגי תשרי ולקראת חג הפסח 

יוצאים שליחים לקהילות היהודיות 
באירופה  מסייעים בניהול תפילות הימים 

הנוראים  ובפסח - בעריכת הסדר, ומקיימים בימי 
החג פעילות חינוכית ורוחנית 

סמינר בני מצווה מסקנדינביה בישראל
ארבעים נערים ונערות מארצות סקנדינביה, חגגו את טקס בר ובת מצוה, באולם וייצמן שבבנייני 

המוסדות הלאומיים בירושלים  הקבוצה מלווה בעשרה הורים ושליחי בן עמי, הגיעה ארצה לסיור לימודי 
בכל רחבי הארץ במסגרת תכנית בר מצוה, שהתפרשה על פני כל שנת לימודים  את התכנית ארגנו 

השליחים בשיתוף המערך לשירותים רוחניים 

מחנה קיץ באיסטנבול + 'סמינר מדריכים' 
בישראל

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות בשיתוף הקהילה היהודית 
באיסטנבול שבטורקיה קיים מחנה קיץ לצעירי הקהילה  

בנוסף, קיים המערך סמינר הדרכה וסיור במשך שבוע 
תחרות כרזות לציון 100 שנה לעלייה השלישיתבישראל למדריכים מקומיים מאיסטנבול  

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות, בהסתדרות הציונית העולמית, יזם בשנים 
האחרונות מספר תחרויות לעיצוב כרזות בין הסטודנטיות מהמחלקה לתקשורת חזותית 
במכללת אמונה בירושלים, בנושאים ציוניים מגוונים  הכרזות נשלחות למוסדות חינוכיים 

בתפוצות ומשמשות לקישוט הקירות ולפעילויות חינוכיות  השנה התחרות הייתה בנושא 
100 שנה לעלייה השלישית 

במשך רוב השנים ועדת השיפוט בראשותו של מר יצחק שטיגליץ ז"ל בחרו את הכרזות 
המצטיינות שזיכו את המעצבות במלגות  השנה אילן פרידמן, מ"מ מנהל המערך, ריכז 

את ועדת השיפוט  

השנה יוחדה  התחרות לזכרו של מר יצחק שטיגליץ ז"ל, אשר כיהן כמנהל המערך 
לשירותים רוחניים בתפוצות, במשך 15 שנה, והלך לעולמו לאחר מחלה, לפני חודשים 

מספר 

הרב יחיאל וסרמן, ראש המערך אמר: "מטרת התחרות, לחבר את הנוער בתפוצות 
למדינת ישראל ולהיסטוריה שלה" 

מפגש שליחי בן-עמי עם הלורד-
הרב יהונתן זקס

שליחי בן-עמי היוצאים לשליחות חינוכית, נפגשו 
עם  הלורד הרב יהונתן זקס, לשעבר רבה הראשי 

של בריטניה, בבניין  המוסדות הלאומיים בירושלים, 
למפגש בנושא "מדינת ישראל ויהדות התפוצות"  

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 5859



הידעת?
תכנית השליחות של "בן עמי- הקהל" נמצאת בשנים האחרונות בתנופה אדירה  והשנה יצאו 35 שליחים   ל-23 

ערים שונות ב-14 מדינות  



הפקת תכניות וחומרים חינוכיים
המערך הפיק תכניות וחומרים חינוכיים: ערכת ט"ו בשבט הכוללת הפעלות, משחקים ושירים ב-10 שפות, ערכת יום העצמאות 
בעברית ואנגלית, ערכת יום ירושלים ב-4 שפות, חוברת אירועים ואישים בהיסטוריה של התנועה הציונית - ב- 7 שפות, הגדות 

פסח לילדים ב-22 שפות  גם בתקופת הקורונה הופקו ערכות חינוכיות להורדה עצמאית במחשב  

| ספריית אלינר
ספריית אלינר הוקמה לפני כ-40 שנה על ידי המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה בהסתדרות הציונית העולמית  במהלך השנים 

ראו אור ספרים במגוון תחומים ביהדות: ספרי הגות ומחקר, מחשבה וכן ספרים בהוראת מקצועות היהדות והוראת העברית  

ספרים שיצאו לאור לפני שנים רבות ועדיין זוכים להתעניינות ולביקוש רב הם:

ñ  עיונים בפרשת השבוע" בשפות אנגלית, גרמנית ועברית של פרופ’ נחמה"
לייבוביץ ז”ל

ñ שבעה מספריו של הרב יוסף דב סולובייצ’יק ז”ל

ñ  משניות קהתי בשפה האנגלית בפורמט כיס 46 יחידות ובפורמט גדול כריכה
קשה 21 יחידות

נוסף לכך מוצעים בספריה ספרים שונים המיועדים למורים, מחנכים, רבני קהילות 
ולכל שוחרי הדעת המתעניינים בתחומי היהדות השונים  הם זוכים לתפוצה רבה 
ולפופולאריות גבוהה, בארץ ובקהילות היהודיות בתפוצות  בנוסף, ספריית אלינר 

נמצאת בקשר עם בתי ספר יהודים רבים בחו"ל ומספקת להם עפ"י בקשתם ספרי 
לימוד במקצועות היהדות השונים בעברית וללימוד השפה העברית, חשבון ועוד  

הקשר נעשה גם דרך המחלקות השונות של ההסתדרות הציונית 

חידוש וריענון כותרים
הספרייה ממשיכה  לחדש בהוצאה לאור של כותרים 

חדשים ובשנים האחרות ראו אור בין היתר: "מפת 
שבת-מפת הארץ על שולחן השבת", "בין הערביים-

דברי הגות ומחשבה" ו"שמועות הראי"ה"  בתכנית 
הספרייה להוציא לאור כותרים נוספים  במקביל, היא 

ממשיכה לחדש את המלאי בהדפסת מהדורות נוספות 
של ספרים שהוצאו לאור בשנים קודמות 

הידעת?
בחמש השנים האחרונות נשלחו 93,600 ספרים לקהילות בחו"ל 



מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 6061



| פעילויות מיוחדות

מרכז הרצל - הבית של המכינות 
חניכי המכינות הקדם צבאיות - מנהיגות העתיד של החברה הישראלית  השנה, 
פתחנו לראשונה בתכנית סדורה לאירוח תלמידי מכינות הקד"צ לאורך השנה - 

קיום סיורים, שיחות וסדנאות -  וניסוח משותף של המסמך: "עשרת הדברות 
הציוניות" 

"מאבא מהרי להרצל"  
לראשונה יזמנו אירוע שנתי ובו מתקיימת פעילות חינוכית 
העוסקת בהכרה הציונית בעליית יהדות אתיופיה; פעילות 

פורצת דרך לצעירי העדה בחג הסיגד, הדרכות ייחודיות 
באנדרטה לזכר העולים שנספו בדרכם לישראל הנמצאת 

בהר הרצל, פעילות מיוחדת ביום האזכרה הממלכתי והפקה 
משותפת של סרטון מידע עם "כאן - תאגיד השידור הציבורי" 

 
 סרטון - עליית יהדות אתיופיה

https://bit ly/3g9v5fV 

 
 סרטון - לזכר העולים שנספו בדרך

https://bit ly/315urf1 

הרצל בימי קורונה 
 עם תחילת המשבר, זיהינו במרכז הרצל את אתגרי התקופה ואת ההזדמנויות 

שהיא מציבה לפתחינו - בהיעדר יכולת המבקרים הרבים לפקוד את ההר התחלנו 
בפעילות דיגיטלית מואצת שהגיעה לקהלים רבים וחשובים  יוזמה פורצת דרך זו 
מאפשרת לנו להגיע לקהל רב, צמא דעת, ולהרחיב באופן משמעותי את מעגלי 

ההשפעה שלנו 

"זיכרון בסלון" ביום השואה 
 עם האלוף במיל  יוסי פלד  ואירועי יום הזיכרון: עם משפחות 

הנופלים - סא"ל עמנואל מורנו ז"ל וזכריה באומל ז"ל  

יום הרצל - י' באייר תש"ף 
 יום שידורים על הגותו של הרצל והרלוונטיות שלה למדינת ישראל 

2020

 
 סרטון

https://bit ly/2CHrLLe 

יו"ר מרכז הרצל:  ד"ר עליזה לביא | מנהל מרכז הרצל:  עודד פויר| מרכז הרצל  

מרכז הרצל, שבהר הרצל הוא אתר מעורר השראה המחבר בין עבר והווה  

במרכז החינוכי הרצל, עוסק הצוות המקצועי בהנגשת דמותו של הרצל לציבור הרחב; תלמידים, חיילים, משפחות ומטיילים  סיפורו 
של חוזה מדינת היהודים, הוא עוגן לחיזוק הזהות הציונית ולהרחבת השיח בנושאי ציונות, זהות ושייכות  במוזיאון, במרכז ובהר 

מתקיימת פעילות מגוונת, ובה שלל תכניות חינוכיות המתאימות למגזרים שונים ולמנעד גילאים רחב  הנושא השנתי בו מתמקדת 
פעילותנו: חוזרים לקרוא את הרצל !

 
 אתר מרכז הרצל

/http://www herzl org il 

 
 סרטון פעילות במרכז הרצל

https://bit ly/3iT8INr 

מוזיאון הרצל 
חוויה אינטראקטיבית, זמינה ב-8 שפות, הסוחפת 
את המבקר במסעו הציוני של הרצל - החל מפריז 
של סוף המאה ה-19 ועד לימינו, במפגש המרתק 

בין החזון למציאות 

 
 סיורים וירטואלים במוזיאון
https://bit ly/2YcrKXe 

המרכז החינוכי 
משמש מוקד פעיל ללימודי הציונות; מפתח תוכן איכותי וחדשני בפלטפורמות השונות 
ומתמחה במגוון סדנאות, ימי עיון, הרצאות וימי שיא נושאיים לילדים, נוער ולקהל הרחב 

ñ  ,סמינרים וימי תוכן ייעודיים לקבוצות מהמגזר הציבורי והפרטי, כוחות הביטחון
משרדי ממשלה ועוד  

ñ  הרצל במעגל החיים: תכניות בת/בר מצווה, טקסי קבלת תעודת זהות, הכנה
וסיכום מסעות לפולין ועוד 

ñ  תכניות בוטיק" - פיתוח תכנים ייעודים ומותאמים"
)חדשנות, יזמות, דיבייט, האקאטון ועוד( 

ñ  ,סיורים נושאיים בהר הרצל: גבורה וזיכרון, מנהיגות נשית
בעקבות גדולי האומה, סיורי עששיות, הצגות מסיירות, אתגרי 

חידות ובריחה למשפחות, משחקים דיגיטליים, פעילויות 
מונגשות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ועוד 

 
 המרכז החינוכי

https://bit ly/3aD9yuP 

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 6263

https://www.youtube.com/watch?v=vRcLSG-pHNg
https://www.youtube.com/watch?v=tXmV9aYbMdQ&list=PLIO73cP4IM5hAfORJlpJpjYH5hCPWR_vh
https://www.youtube.com/watch?v=tXmV9aYbMdQ&list=PLIO73cP4IM5hAfORJlpJpjYH5hCPWR_vh
https://bit.ly/3g9v5fV
https://bit.ly/3g9v5fV
https://bit.ly/3g9v5fV
https://bit.ly/3g9v5fV
https://bit.ly/3g9v5fV
https://bit.ly/315urf1
https://bit.ly/315urf1
https://bit.ly/315urf1
https://bit.ly/315urf1
https://bit.ly/315urf1
https://www.youtube.com/watch?v=ll7vfLI5N8o
https://www.youtube.com/watch?v=ll7vfLI5N8o
https://www.youtube.com/watch?v=ll7vfLI5N8o
https://www.youtube.com/watch?v=ll7vfLI5N8o
https://www.youtube.com/watch?v=ll7vfLI5N8o
https://www.youtube.com/watch?v=ll7vfLI5N8o
https://www.youtube.com/watch?v=ll7vfLI5N8o
http://www.herzl.org.il/
https://www.youtube.com/watch?v=QXy4K8h4HWo&t=20s
http://www.herzl.org.il/index.php?dir=site&page=content&cs=3070
http://www.herzl.org.il/files/pdf/Catalogue_Small.pdf


ביקורי אחמי"ם ומובילי דעת קהל
ביקורי שגרירים מארצות שונות, ביקורי עיתונאים, פיקוד בכיר של 

מטה המשטרה, קציני צה"ל, חכי"ם ומנכ"לי משרדים ממשלתיים 
וראשי ארגונים יהודים בארץ ובתפוצות וימי חשיפה נושאיים 

 
 סרטון

https://bit ly/2CY26Om

ימי שיא וימים לאומיים
יום הרצל, כ' בתמוז )בשיתוף המועצה להנצחת הרצל(, 

אירועי קיץ וחגים, שחזור מסעו של הרצל בישראל,  שיחזור 
מסע הקבורה מווינה לי-ם, כנס הרצל הראשון - מחזון 

למציאות 

 
 סרטון 

https://bit ly/2EcODT9

סדרות, הרצאות ואירועים 
סדרת הרצאות לקהל הרחב ע"פ הספר "אלטנוילנד", תערוכת "הרצל שלי", תערוכת "70 שנה להר הרצל", סדרת הרצאות 

למכינות קדם-צבאיות, פעילויות ילדים עם "היתרון הירושלמי" , סדרת "גדולי הציונות", סדרת "70 שנה להר הרצל" ועוד 

 
 מאמר

https://bit ly/3iWjvXh

פרסומים
הוצאה מחודשת של ספרי הרצל - "מדינת היהודים" ו"אלטנוילנד" //הפקת הגדת ט"ו בשבט ציונית-סביבתית // ספרון 'הידעת?' // 
מפת י-ם ופרסומים ב-8 שפות // חוברת מקורות לציון 120 שנה לקונגרס // מאגד התוכן "ארגז הכלים הציוני" למחנכים ומפקדים 

ועוד 

 
 הגדת טו בשבט

https://bit ly/3aCdcoT

נוכחות במרחב הציבורי תקשורתי

 
 הפקת סדרת תכניות טלוויזיה בעקבות מסע הרצל בישראל,

https://bit ly/2Q3RAIr

 
הפקת מוסף עיתונות "הביקור שהפך לאגדה" שחולק ב 120,000 עותקים, 

https://bit ly/318V56B

 
 הפקת מוסף "מחדשים את החוזה" שחולק ב- 50,000 עותקים,

https://bit ly/3hcljL9

 
 מאמרי דעה ותוכן של ד"ר עליזה לביא בעיתונים השונים,

https://bit ly/3haazNq

 
נוכחות שוטפת בניו-מדיה - אלפי צפיות בשידורים בפייסבוק, דפי 

 פייסבוק ואינסטגרם פעילים 
https://www facebook com/HerzlCenter1

https://www instagram com/herzl_center

יום ירושלים 
 יום שידורים בעקבות הרצל בירושלים

 
 סרטון

https://bit ly/2YdlnCY 

תרבות יום א' 
 משבצת שידור שבועית, מותאמת ללוח השנה הציוני - לאור משנתו של הרצל

 
 סרטון 

https://bit ly/3g9sdPV 

הרצאות בזום בארץ ובעולם 
 עשרות הרצאות ופעילויות למכינות קד"צ, מכללות, ארגונים חינוכיים, קהילות בחו"ל דוברות אנגלית, ספרדית וצרפתית ועוד 

כ' בתמוז 
 יום שידורים מיוחד לציון יום האזכרה הממלכתי לבנימין זאב הרצל 

תערוכת "הרצל שלי" 
תערוכה ייחודית המספרת על הקשר האישי והרגשי של הציבור הישראלי לדורותיו עם חוזה המדינה  לצורך התערוכה, נאספו 

פריטים ייחודיים מאספנים ואנשים פרטיים כלשכל חפץ התלווה סיפור אישי מרגש 

הנגשה 
 מרכז הרצל היה חלוץ בכל הנוגע להנגשת המקום- הן הנגשה פיזית והן קוגניטיבית תוך הכשרה ייעודית מעמיקה לצוות  על תהליך 

ההנגשה, זכה המרכז לשבחים רבים והוא הוצג בפני פורומים שונים 

| פעילות שוטפת

הרחבת החשיפה לקהלים חדשים
בניית גשר לאוכלוסיות חדשות שעד כה לא פקדו את ההר, באמצעות 'שגרירים' והנגשת מסרים מותאמים; החברה החרדית, 

קבוצות המאותגרות מהמונח 'ציונות', פריפריה חברתית, יהדות התפוצות וכיו"ב 

שיתופי פעולה ותוכניות מיוחדות עם ארגוני מנהיגות וחברה
אלומה, יד ושם, המועצה לשימור אתרים, כי"ח, 929, הספרייה הלאומית, רשות הרבים, מכון שכטר, המדרשה באורנים, מועצת 

המכינות הקדם צבאיות, קצין חינוך ראשי, יד בן-צבי, מרכז מורשת בגין, מרכז פרס לשלום וחדשנות, מכון ז'בוטינסקי, המכון 
הישראלי לדמוקרטיה ועוד 

 מערכת החינוך
מרכז הרצל מקיים תכניות ייחודיות למורים, מנהלים ומפקחים כמו גם לסטודנטים להוראה בתחומי התמחות שונים 
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סיפור אישי
הפנים של מתנדבי/ות השירות הלאומי במרכז הרצל: 

הלב הפועם של הדרכה במרכז הרצל הוא מתנדבי ומתנדבות השירות הלאומי אזרחי, התורמים יום יום מכישרונם 
לעשייה חינוכית-ציונית  הקבוצה הנפלאה שהתגבשה הגיעה מארבעה קצוות תבל  - כל אחת ואחד מגיעים ממקום 

אחר ומעולם אחר: מהארץ ומהעולם, מצפון הארץ ועד לדרומה, דתיים ושאינם דתיים   

 
 סרטון חזרה מקורונה בהפקת מתנדבי השירות הלאומי 

https://bit ly/3g7ezgf

בחרנו לשתף בשני סיפורים המייצגים נאמנה את רוח המקום:

עולים ונקלטים עם הרצל
במקביל למפעל החיילים הבודדים ישנן גם בנות שירות בודדות שבחרו לעלות לבדם לישראל ולשרת כמו כולם  כך 

בשנים האחרונות זכינו לצוות הדרכה איכותי המהווה דוגמא אישית להגשמה ציונית: מירה ונחמה מניו-ג'רזי, דבורה 
מפורטוגל, נועה מלוס אנג'לס, מלכה מאודסה, תמר מקונטיקט ועוד רבות אחרות   

הסיפור של איתי
כידוע, מרכז הרצל מונגש כולו, פיזית וקוגניטיבית 

מתוך האמונה שהסיפור הציוני הוא של כולם  
השנה זכינו לבן שירות, בחור נפלא ומדריך מעולה 
המתמודד בעצמו עם קשיים ואתגרים רבים  איתי 

כהן, מגיע אלינו מכפר אדומים, ובכל יום מחדש 
מלמד את כולנו שיעור על דבקות ותעצומות 

נפש  איתי משאיר את הקבוצות שלו פעורי פה 
ומשתאים נוכח אישיותו הקורנת, הידע ויכולות 

ההדרכה  איתי מהווה דוגמא נפלאה לשילוב הנכון 
והטבעי בחברה, 

של כל המתמודדים 
עם צרכים מיוחדים  

החיבור הנפלא בין 
איתי לצוות המרכז 

ולמטרותיו, מתבטא 
גם בהחלטתו 

להתנדב ולשרת 
שנה נוספת במרכז 

הידעת?
ñ  שוברים שיאים: שנת 2019 הייתה שנת שיא במספר המשתתפים בתכניות מרכז הרצל: כ- 105,000 איש

השתתפו, למדו ונהנו מהחוויות השונות שקיימנו במרכז הרצל 

ñ  זום על הרצל בזום: מאז תחילת תקופת הקורונה, הפקנו במרכז הרצל עשרות פעילויות במרחב הדיגיטלי הזוכות
לעשרות אלפי צפיות 

 
 סרטון

https://bit ly/3azWypP 

ñ  חוזרים לקרוא את הרצל: השנה, לאור הביקוש הרב בפעם הראשונה, מחולק לבוגרי המכינות הקדם צבאיות
הספר "כתבי הרצל" בהוצאה המיוחדת של מרכז הרצל 

ñ  הידעת? - ספרון מיוחד המרכז 100 מבזקי מידע, יצא בהפקה מיוחדת של מרכז הרצל וזמין לקניה  מבזקי
המידע משמשים כבסיס לתכניות חינוכיות, חלקם אף הודפס בפורמט של שלטים המעטרים את המרכז ומידי 

פעם עולים ברשתות החברתיות 



שיפור חוויית המבקר הבודד
הוצבו שלטי מידע והנחיה, פינות לצילום עצמי ותהליך דיגיטציה לסיורים - פיתוח אפליקציה ייחודית למרכז הרצל והר הרצל 

)בשיתוף חברת 'הילמה'( 

מענה לאתגרים
פיתוח סיורים ייחודיים בהר, לאחר סגירת חלקת גדולי האומה למבקרים 

עקב שיפוצים  הסדרת חניית אוטובוסים ורכבים פרטיים במתחם 
הכניסה להר כמענה לאתגר וסיכון בטיחותי 

השתתפות בחממת תיירות
בתמיכת משרד התיירות - משתתף מרכז הרצל בתכנית 'בוטיק' ובה 

מתקבל ייעוץ ארגוני ושיווקי ע"י יועץ תיירות מקצועי  מטרת המיזם 
להרחיב את החשיפה לעולם התיירות המתחדש 

ובמסגרתו מתקיימים ימי חשיפה לסוכנים ופיתוח 
מודלים חדשים לתוכן ושיווק 

חיזוק הקשר עם התפוצות
פיתוח תכניות ייעודיות לקהילות חו"ל - לילדים 
משפחות ומבוגרים, לביקורי בודדים ומשלחות 

וכמובן לחוויות מקוונות  

 
 סרטון

https://bit ly/2EjQt4w
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| פעילות שוטפת

מרכזי לימוד ארץ ישראל באירופה
היחידה לגיוס משאבים בניהולו של דובי ברגמן ובשיתוף פעולה עם ה-Israel Institute בראשות פרופ' איתמר רבינוביץ  ובזכות 

תרומתו הנדיבה של ד"ר נסים לוי, הקימה שלושה מרכזי לימוד של ארץ ישראל והתנועה הציונית ב: 

אוניברסיטת SNSPA בבוקרשט, רומניה,  אוניברסיטת 
קראקוב, פולין, ואוניברסיטת פראג, צ'כיה 

באוניברסיטאות אלו הוקמו מרכזים שנקראים "מרכז 
הרצל", בהם לומדים סטודנטים נושאים שונים ומגוונים 

על מדינת ישראל ועל התנועה הציונית  

במרכזים מועברים מערכי לימודים אקדמאיים המנוהלים 
על ידי מרצים בכירים, ובהם משתתפים סטודנטים 

מחוגים שונים 

בראש כל בית ספר עומד פרופסור מקומי של 
האוניברסיטה  

מלגות לסטודנטים דרוזים 
זו השנה השלישית ברציפות שהיחידה לגיוס משאבים מגייסת מימון למלגות לסטודנטים 

דרוזים ציוניים הלומדים מדעים באוניברסיטאות בישראל 

הקרן במימונם ותמיכתם של ד"ר נסים ורינה לוי בשיתוף לשכת יו"ר ההנהלה הציונית, 
המחלקה למפעלים ציוניים והמועצה הציונית בישראל, מעניקות 90 מלגות בנות 4,000 ₪ כל 

אחת, לסטודנטים דרוזים  

קיר הזיכרון  
היחידה הקימה את קיר הזיכרון בהר הרצל  הקיר נמצא בצמוד למוזיאון הרצל  מטרת הקמתו היא לאפשר לכל אדם להנציח את 

יקיריו בדרך מיוחדת, ערכית ומרגשת לדורי דורות  הנצחה שתאפשר לחבר בין הזיכרון המשפחתי-אישי לבין הזיכרון הלאומי-ציוני   
עלותו של הקיר מומנה מתרומה ייעודית, ומאז הקמתו התקבלו עשרות אלפי $ לתרומות הנצחה  

הדגל שלי 
במסגרת פעולות מימון תכניות חינוכיות השגנו תרומה למימון ערכה חינוכית לגיל הרך ולבתי הספר 

היסודיים, המספרת את סיפורו של דגל ישראל, הנקראת "הדגל שלי"  

הפרויקט נכתב על ידי מרכז הרצל והמחלקה לחינוך ומומן באמצעות תרומה ייעודית  הערכות 
המוכנות נשלחו לנציגי ההסתדרות הציונית בעולם ומורים רבים בארץ ובעולם הוכשרו להשתמש בהן 

ככלי חינוכי   

קרן הנצחת השואה- צרפת 
במסגרת התמיכה בלימודי השפה העברית הצלחנו להשיג 

תרומות מקרן הנצחת השואה בצרפת, ללימוד השפה העברית, 
מאחר שלימוד השפה העברית מסמל את המשכיותו של העם 
היהודי  הפרויקט בוצע על ידי המחלקה לחינוך בצרפת בשיתוף 

נציגות ההסתדרות הציונית בצרפת  

 טקס חלוקת מלגות 
לסטודנטים דרוזים - יוני 2020

מנהל היחידה: דובי ברגמן  | היחידה לגיוס משאבים 

כחצי שנה לאחר קיום הקונגרס הציוני העולמי הל"ז, הוקמה היחידה לגיוס משאבים    

חזון היחידה הוא לגייס משאבים כספיים למימון הפעולות הקיימות של ההסתדרות הציונית העולמית, וליצור באמצעות גיוס 
המשאבים מסגרות חדשות לפעילות ציונית לאומית ובינלאומית  

המטרה היא ליצור ולממן פעולות ציוניות איכותיות שיזכו לתמיכה רחבה מכל גווני הקשת האידאולוגית בארץ ובעולם, ובכך להרחיב 
את מעגל הפעילות וההשפעה של ההסתדרות הציונית העולמית   

פעולות אלו מתרכזות בעיקרן בהגשמת חזונו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל 
-קרי: הטמעת מורשתו בקרב הקהל הרחב  פועל יוצא מכך הינו הקמת מרכזים 

אוניברסיטאיים ללימוד חזונו של הרצל, התנועה הציונית ומדינת ישראל   

אחד מהישגנו הגדולים היה גיוס תרומות לתקציבו השוטף של  מוזיאון הרצל; לחידוש 
ומימון הציוד שלו ולמימון פעולות חינוכיות ופעולות מיוחדות כמו הקמת קיר זיכרון 

בהר הרצל ותמיכה באירועים ציוניים  הענקת מלגות לסטודנטים החברים בתנועות 
ציוניות ובעיקר בתנועה הדרוזית הציונית  

גיוס הכספים נעשה בעיקר באירופה ובישראל   

טקס  הוקרה לתורמים רינה וד"ר נסים לוי 
במוזיאון הרצל, ירושלים

| פעילות מיוחדת
הפעילות המיוחדת והמרכזית של היחידה במהלך הקדנציה 

החולפת הייתה קיום "כנס הרצל הראשון לציונות עכשווית" בהר 
הרצל , תחת הכותרת "מחזון למציאות", בחסותו ובהשתתפותו 

הפעילה של נשיא המדינה מר ראובן )רובי( ריבלין     

בכנס זה השתתפו בכירי המרצים מהאקדמיה בישראל, כמו גם 
מעצבי מדיניות, כלכלנים, אנשי מדע המדינה וחלוצי הטכנולוגיה 

והביוטכנולוגיה בישראל   

בין האורחים המשתתפים מחו"ל היו סנטור ג'ו ליברמן מארה"ב, פרופ' סטנלי פישר לשעבר סגן יו"ר הפדרל ריזרב האמריקאי  ונגיד 
בנק ישראל   מטרתנו בכנס הייתה להדגיש את מורשת הרצל במסגרת 'חזון ומעש ציוני ונבואות לעתיד'   כל זאת בפרספקטיבה 

של עבר, הווה ועתיד  מטרה נוספת הייתה להראות את הקמתה של חברת המופת בישראל היודעת לנצל את מיטב הפיתוחים 
הטכנולוגיים והמדעיים כפי שחזה בנימין זאב הרצל  עלות הכנס מומנה על ידי תרומות שיועדו לשם כך 

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 6869



אירועי צדקה - בריטניה 
במסגרת פעילותינו בתמיכה בגופי הצ"ע השונים, הצלחנו להשיג חסויות מתורמים 

פרטיים לשלושה אירועי צדקה גדולים של הפדרציה הציונית בבריטניה 

באירועים אלו השתתפו מאות אנשים  ואף דאגנו למימון המרצה המרכזי  המרצים 
המרכזיים שהשתתפו : שר הביטחון לשעבר, מר משה )בוגי( יעלון, שר החינוך לשעבר, 

מר גדעון סער וראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט   

תואר דוקטור של כבוד ליו"ר ההסתדרות 
הציונית העולמית - מר אברהם דובדבני 

)דובדב(
במסגרת פעולותינו להקמת מרכזים ללימוד ציונות וארץ ישראל 

באוניברסיטאות בבוקרשט, רומניה, קרקוב, פולין ובפראג, צ'כיה      
במסגרת זו  ב-5 בנובמבר 2019 העניק נשיא האוניברסיטה 

 ,Remus Pricopie  'הלאומית למדעי מדינה והמינהל של בוקרשט, פרופ
תואר דוקטור של כבוד "Doctor Honoris Causa"  למר אברהם 

דובדבני )דובדב(, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית   התואר הוענק 
לדובדבני בזכות פעילותו כיושב ראש ההנהלה הציונית, ועמידתו בראש 

הארגון אשר הקים את מדינת ישראל, ומוסדותיו היוו את הבסיס למוסדותיה 
של מדינת ישראל     

ביקור אצל נשיא רומניה 
במסגרת הביקור ברומניה, נפגשו יו"ר ההסתדרות הציונית , אברהם דובדבני 

 Mr  Klaus Werner Iohannis דובדב( ומר דובי ברגמן עם נשיא רומניה(

נשיא רומניה שמח מאוד על פגישתם וציין שלמרות שבעוד יומיים אמורות 
להתקיים בחירות לנשיאות ברומניה, הוא רואה חשיבות עצומה להיפגש עם יושב 

ראש ההסתדרות הציונית העולמית, הארגון שהקים את מדינת ישראל  

הוא ציין עד כמה חשוב מאבקן של ההסתדרות הציונית העולמית 
וממשלת רומניה באנטישמיות, ומצא זמן בלוח הזמנים הצפוף שלו לקיים 

פגישה זו 

נשיא רומניה הודיע ליו"ר ההנהלה כי רומניה תומכת במדינת ישראל 
ותשמח לשתף פעולה בנושאים שונים  

הידעת?
שרי הביטחון לשעבר של מדינת ישראל , משה )בוגי( יעלון ואביגדור ליברמן התגייסו למען היחידה לגיוס משאבים, כדי 

לסייע בגיוס תרומות לכנס הרצל 

כל אחד משניהם הופיע בנפרד במפגש לגיוס כספים שהתקיים בביתו של ד"ר נסים לוי, יו"ר חבר הנאמנים של 
מוזיאון הרצל  

סיפור אישי
במסגרת גיוס משאבים הצלחנו להביא למרכז הרצל תורם מכסיקני כדי שיתרום למרכז או לכנס הרצל  אולם, הוא 

ביקש לתרום עבור משהו ייחודי 

מסתבר כי התורם חובב אופרות, והועלה הרעיון להפיק אופרה על הרצל 

נפגשנו עם מנהל האופרה הישראלית, ובימים אלה נכתבת האופרה שתופק בשנת 2021-2022  

ובינתיים, עד להעלאת האופרה, תרם בכל זאת תרומה נכבדה לכנס הרצל 



"כל מה שנטעתם... יהיה חסר ערך ויקמול, אם חופש המחשבה 
והביטוי, הנדיבות ואהבת הבריות, לא יפרחו אצלכם."

)אלטנוילנד ספר שלישי(

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 7071



הנציג: שרגא וילק | נציגות ההנהלה בדרום אמריקה

על הנציגות 
אזורי פעילות: הקהילות היהודיות של ארגנטינה, צ'ילה ואורוגוואי, כולל כל קהילות 

ערי השדה מאושואייה בארץ האש בדרום ועד לסלטה וחוחוי בגבול עם בוליביה בצפון  
כ-70 קהילות עם כ-250,000 יהודים 

משימה עיקרית: קיום וחיזוק הזהות היהודית ציונית של הקהילות במרחב וייצוג 
האינטרסים של הצ"ע בקהילות 

אתגרי התקופה בנימה אישית: אי אפשר להתעלם בראשית הדברים מהטלטלה 
שעוברת על העולם כולו בעקבות מגפת הקורונה וההשלכות על הקהילות היהודיות 

בעולם כולו בכלל ובמרחב שלנו בפרט 

האירועים תפסו אותי בעת חופשה משפחתית בישראל, ותוך כדי נסגרו הגבולות 
והוטלו המגבלות והסגרים, אבל יחד עם זאת בהזדמנות הראשונה, החלטנו לחזור לשטח  כששואלים אותי "למה? הרי אף אחד 

לא דוחף אותך!" אני  עונה בפשטות ובמילה אחת -מחויבות  מחויבות לקהילה ולערכים הציוניים, ערבות הדדית ושותפות בנשיאת 
העול  וברגעים אלו, עצם היותנו כאן, מתחת לאלונקה, יש בזה מסר חד וברור: אנחנו כאן אתכם ובשבילכם  אנחנו - זו התנועה 

הציונית!

מאפיינים ואתגרים: הגעתי לשליחות בסוף ינואר 2019  אני הנציג השלישי מאז שהוחלט לפצל את פעילות הצ"ע מפעילות 
הסוכנות היהודית  קודמיי, כל אחד בדרכו הייחודית, ביסס את הפעילות, ואני ממשיך בבניית הקומות הנוספות לאחר שנבנו הקומות 

הראשונות 

אם בהתחלה היה צריך להצדיק את עצם קיום הפעילות הנפרדת והייחודית של הצ"ע בשטח, הרי שהיום הדבר הוא מובן מאליו, 
ואנחנו גורם משמעותי אשר משמש בסיס לכל התרחשות יהודית ציונית בקהילות  אין פעילות בכל תחום שהוא בקהילה שאנחנו לא 

מוזמנים כשותפים לעיצובה, עוד משלבי ההיגוי ועד הביצוע בפועל  אנחנו מקושרים עם כל הגורמים, חיים בתוך הקהילה, מעורבים 
ומשפיעים 

הישגים: הנציגות משמשת כמקור משענת והתייעצות למנהיגים, פעילים וחברי קהילה בכלל, בכל הסוגיות אשר על סדר היום  הן 
בעתות שגרה והן בעתות משבר  אנחנו גורם מתווך ומפשר משום שאנחנו נתפסים כנציגים של כולם ללא הבדל השתייכות ואמונה  

המאחד את כולנו הוא האהבה והכמיהה למדינת ישראל, ערכיה ואנשיה 

הנציגות משמשת כאכסניית תיאום בין הגופים, והינה הבית החם לכל שליחי המוסדות הלאומיים, תנועות הנוער והארגונים, גם 
בתצורה של פעילות הווי וחיזוק הביחד, ערבי הווי, ארוחות ערב, פעילות ODT  ועוד 

הנציגות משמשת כגורם מתכלל ומתאם בין כל הפעילויות של מחלקות הצ"ע בשטח 

הנציגות הינה כתובת אנושית, אמפאטית ומקצועית לכל מה שקשור 
למדינת ישראל, לחברה הישראלית ולערכי הציונות על פי החזון של אבות 

הציונות ומקימי המדינה ומעצביה כחברת מופת ועל פי האמירה ש"כל 
ישראל ערבים זה לזה" 

עובדי הנציגות :
למחלקות הצ"ע ישנם 4 עובדים מקומיים בארגנטינה ושליח בצ'ילה אשר 

משמש כנציג המחלקה לתפוצות שם  שניים שהם עובדי המחלקה לעידוד 
עלייה )אלחנדרו וסילבנה(, אחד מהמערך לשירותים רוחניים )הרב אליהו 

המרה(  ואחת מהמחלקה לתפוצות )נועה פרידמן( אשר עובדת במקביל 
כמנהלת הפרויקטים של הפדרציה הציונית, וגם אחראית על פעילות 

המחלקה באורוגוואי  בנוסף, גם המחלקות שאין להן עובד בשטח  כגון 
המחלקה לחינוך, המחלקה למאבק באנטישמיות, המחלקה למפעלים ציוניים 

ועוד מקבלות את הייצוג והשירות  ההולם ממני באופן אישי, ולעיתים מגויס 
כוח אדם ייחודי למשימה ספציפית לסיוע  לצדי במשרד עובדת הרלש"ית שלי 

מירטה, המלווה את פעילות הנציגות מאז הקמתה ומסייעת באופן ענייני, יעיל 
ומקצועי בכול הפעילות  את שירותי הגזברות אנחנו מקבלים מגזברות אמל"ט של הסוכנות היהודית 

| פעילויות עיקריות :
ציון אירועים לאומיים שמאורגנים בשת"פ עם הארגונים המקומיים כגון ימי עצמאות, יום ירושלים, יום השואה, ימי זיכרון וכו' 

 
 ניתן להתרשם כאן

 https://youtu be/GGi2eYfehcI1

אולפנים של המחלקה לעידוד עלייה
מעל 70 אולפנים לעברית )מרכזי הכנה לעלייה(, בכל הקהילות שבמרחב עם מעל 1500 תלמידים אשר אנחנו פוגשים מידי שבוע  

ומעבר ללימוד עברית, מעשירים אותם גם במידע על החברה הישראלית, ומכוונים אותם לעלייה ולקליטה מוצלחת בארץ   כאן 
המקום לציין שפעילות זאת בעקבות משבר הקורונה עברה באופן מידי לפעילות מקוונת  המשבר יצר ביקוש אדיר, ולו רק היינו זוכים 

ליותר תקציבים ותקנים, יכולנו להכפיל את הפעילות מבחינת כיתות ותלמידים 

פעילות עידוד עלייה
הפעילות נעשית באמצעות הנגשת מידע בפגישות תוכן שונות, כגון: 

עולים שהצליחו ומהווים דוגמא חיובית לקליטה והשראה, מידע על 
ערים ורשויות קולטות עלייה, מקצועות, קבוצות ייחוס וכו'  בתקופת 
הקורונה, פעולות ההסברה נעשות באמצעות הרשתות החברתיות 

ומפגשי הזום, אשר זוכים לאלפי כניסות  כאן המקום לציין, 
שבעקבות המשבר הכלכלי ומשבר הקורונה הוכפלה ואפילו שולשה 

ההתעניינות באפשרויות העלייה 

פעילויות חווייתיות לחיזוק ההזדהות והערכים 
הציוניים של המחלקה לתפוצות

מקיימים מפגשים של "מבשלים עברית", עברית תכל'ס, משחקי 
אקטואליה סביב המציאות הישראלית )מונופוליטי(, מוצ'ילרים בקהילות הקטנות, 
פעילות סביב חגים ומאורעות בלוח השנה היהודי, העברי והלאומי, מפגשים אשר 

מנגישים לציבור בכלל את המציאות והאתגרים של החברה בישראל לפי פילוח 
גילאים ותחומי התעניינות 

 
 ניתן להתרשם כאן

https://youtu be/bsurBPHxSqg  
  https://youtu be/W_KknZQxTDA          

נציגויות הצ"ע בעולםנציגויות הצ"ע בעולם 7273

https://youtu.be/GGi2eYfehcI
 https://youtu.be/dFhyXqxePLA
https://youtu.be/bsurBPHxSqg
https://youtu.be/W_KknZQxTDA


כנסים מקומיים, אזוריים ובין לאומיים של 
המחלקה לחינוך

למורים, מחנכים, מנהלים ועסקנים בתחומי החינוך הפורמאלי  וכן, 
מפעילים ומתאמים את תוכניות המחנכים הישראלים ושליחי הוראה 

בבתי הספר היהודיים בקהילות 

 
 ניתן להתרשם כאן

ttps://youtu be/QAv9vkPM8H0

כנסים ואירועים בקהילות השונות של המערך 
לשירותים רוחניים בתפוצות 

כנסי רבנים מהקהילות השונות, גם קהילות חרדיות שבאמצעות פעילותינו ותמיכתנו בהם מקבלים זריקת עידוד וחומרים עם תכנים 
יהודים וציוניים ברוח מדינת ישראל 

 
 ניתן להתרשם כאן

https://youtu be/rA9lxQVTiJY 

חידוני ידע לילדים ומבוגרים בנושאי ציונות ותנ"ך, אשר הזוכים בהם מייצגים את קהילותיהם בחידונים העולמיים בתחומים השונים 

 
 ניתן להתרשם כאן 

     https://youtu be/CHKUG4SHRJw

שותפות ותמיכה במאבקים למיגור תופעות 
האנטישמיות והשנאה של המחלקה למאבק 

באנטישמיות
 בכנסים, מחקרים, תגובות ממוקדות בזמן אמת לאירועים השונים 

שלצערנו מתגברים בתקופות אלו   

אספקת חומרים ומידע 
בכל התחומים שהנציגות אמונה עליהם וגם משמשת כצומת דרכים 

לקישור עם מוסדות ישראליים רלוונטיים בכל תחום עניין 

לסיכום
כדי להבין את עומק הנוכחות שלנו לא נותר לי אלא לתאר בשלוש דוגמאות ציוריות את ההשפעה שיש לנוכחות של הצ"ע על עיצוב 

הזהות של כל יהודי באשר הוא:

ñ  לשמוע בשיעור יהדות בבית הספר היהודי בעיירה הקטנה מויססוויל )ממושבות הברון הירש(, נערה שאומרת שהדמות שהיא
מעריצה היא רבי עקיבא, כי בתור אחד מעשרת הרוגי המלכות, ב"מותו ציווה לנו חיים" 

ñ  להיות בשעות הלילה המאוחרות נוכח יחד עם מורה שליח של המחלקה לחינוך בדירה קטנה, בשיעור עברית בעיירה אושואייה
בארץ האש, עם קומץ יהודים הצמאים לכל מידע על ישראל ומלמדים אותם את משמעות הביטוי "כל הכבוד" 

ñ  ודוגמא מהימים המאתגרים האלו, אחות במחלקת הקורונה בעיירה סלטה בצפון ארגנטינה, מחוברת לזום באמצעות הטלפון
הנייד מתוך המחלקה, לבושה בכל בגדי המיגון, ולא מוכנה להפסיד את שיעור האולפן 

אני רוצה להודות לכל חברי ההנהלה  בפרט ולכל הצוות המסור של הצ"ע על כל מחלקותיה ויחידותיה בפרט על התמיכה והאמון 
שנותנים בנו על מנת להמשיך בעשייה המאתגרת והמשמעותית 

נציג: משה כהן| נציגות ההנהלה בצרפת

על הנציגות
צרפת: הקהילה היהודית מונה כ-000 450 איש שניתן לחלקם ל-3 מעגלים שונים:

ñ מעגל -1 כ- 000 120 יהודים - שזהותם היהודית ברורה ומשמעותית עבורם וחשובה להם יותר מזהותם הצרפתית

ñ מעגל -2 כ- 000 120 "יהודי יום כיפור" - שצרפתים תחילה ויהודים במעמד משני

ñ מעגל -3 כ- 200,000 יהודים שאין להם שום זיקה ליהדות  הם התבוללו ולכן זהותם אך ורק צרפתית

בלגיה: הקהילה היהודית מונה כ-000 30 יהודים  בבריסל חיים 15,000 יהודים ובאנטוורפן 15,000 יהודים  מתוכם 000 10 יהודים 
חרדים שאין להם שום קשר לציונות 

מרוקו: הקהילה מונה כ-2,000 יהודים מסורתיים ודתיים, 90%  מהם גרים בקזבלנקה 

המשימה העיקרית שלנו היא לחזק את הקשר לציונות ולמדינת ישראל בקרב היהודים במדינות אלו באמצעות אירועים גדולים שאנו 
מקיימים בקהילות )יום העצמאות, יום ירושלים, חגים יהודים וכיו"ב( ופעילות שוטפת ומתמשכת  

בנוסף לאירועים הגדולים, אנו מקיימים ערבי הסברה והרצאות שונות כדי לקרב את היהודים לישראל ולציונות  

גולת הכותרת בחיזוק הקשר לישראל ועידוד העלייה הוא לימוד השפה העברית בכ- 130 כיתות אולפן שאנו מפעילים ברחבי צרפת, 
בלגיה ומרוקו  במסגרת האולפנים מתקיימות גם פעולות נוספות כהרצאות וערבי הסברה כהכנה לעלייה 

ההישג הגדול ביותר שלנו הוא שכתוצאה מפעילותינו ומקשרינו הענפים, הנוכחות של הצ"ע בולטת בכל האירועים הלאומיים 
והציוניים בקהילה  האירועים מאורגנים בשיתוף פעולה הדוק עם הקונסיסטואר, ה-FSJU, ה-OSB, ה-CRIF, ה- CEJ ושאר 

הארגונים הקהילתיים )אליאנס, רפורמים, מסורתיים וחרדים( 

| פעילויות עיקריות

אירועי יום העצמאות ויום ירושלים 
בשת"פ עם המוסדות הקהילתיים והתנועות הציוניות מעוררים עניין רב בצרפת ובלגיה ומחזקים בקהילה את הזיקה לישראל 

ולציונות  משתתפים בהם מאות אנשים, מבוגרים וצעירים ונוכחים בהם ראשי הקהילות מרחבי צרפת ובלגיה 

חידון התנ"ך למבוגרים 
למדינות דוברות צרפתית נערך לקראת חידון התנ"ך העולמי 

שמתקיים בחנוכה אחת לשנתיים בירושלים  בחידון האחרון זכתה 
במקום הראשון הגב' חנה רוימי, והיא עלתה לגמר החידון העולמי 

בירושלים  התנ"ך יחד עם השפה העברית מהווים את לב ליבה של 
הזהות היהודית והציונית  
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תוכנית בר/בת מצווה 
מיועדת לילדים וילדות שאינם לומדים בבי"ס יהודי  במסגרת התוכנית אנו מקרבים את הילדים ליהדות ולישראל ומציידים אותם 

בכלים בסיסיים לקראת כניסתם למערכת החינוך הצרפתית העל יסודית  במשך השנים השתתפו בתוכנית מאות ילדים והביקוש 
לתוכנית גדול מאד  את התכניות בישראל הפיקה המחלקה 

לתפוצות  

לציון 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון )1897-2017( ארגנו 
כנס בעיריית הרובע ה-16 בפריז  מאות מכובדים מהקהילה 
השתתפו באירוע  יו"ר הצ"ע, מר אברהם דובדבני פתח את 

האירוע בנאום על הציונות מאז קיומה  וד"ר מיכאל בר-צבי ז"ל 
הירצה על הציונות מאז ועד היום 

בנוסף הזמנו את הקהל לצפייה ישירה  באירוע שקיימה הצ"ע  
בהר הרצל במעמד ראש  הממשלה, מר בנימין נתניהו  

 מורים שליחים 
הצ"ע ממיינת, משגרת ומלווה מורים שליחים גם לבתי הספר בצרפת ובבלגיה  בשנים האחרונות פעלו 5 שליחי הוראה בצרפת 
)בשת"פ עם רשת אליאנס( ובבלגיה  המורים השליחים העמיקו את הקשר והידע של התלמידים הצרפתים והבלגים למורשת 

ישראל, לשפה העברית  ולמדינת ישראל 

ארגון אירועים למאבק באנטישמיות 
ברחבי צרפת ובלגיה ע"י הרצאות, הפגנות, עצומות וסמינרים בשת"פ עם הארגונים הקהילתיים בצרפת  ועם ה- OSB בבלגיה  
כנסים שנתיים למאבק באנטישמיות נערכו ב Aulnay-sous-Bois בפריז בנוכחותו של סגן יו"ר הצ"ע וראש המחלקה למאבק 

באנטישמיות, מר יעקב חגואל  נכחו בכל אחד מהכנסים כ - 200 איש מ-15 מדינות אירופאיות  

פעילות המחלקה לתפוצות
כנסי  iVision  עם מגוון הרצאות בזיקה לציונות שהתקיימו  ב Etiolles- וב-  Marseille  את הכנסים הובילה גוסטי יהושע-

ברוורמן ראשת המחלקה לתפוצות 

סמינר הכשרת מורים לעברית 
מוצלח מאד בהשתתפות של כ-200 מורים מכל רחבי 

אירופה, התקיים בחודש דצמבר 2016, בארגון המחלקה 
לחינוך בראשותו של סילביו חוסקוביץ', ראש המחלקה  

המרצה האורח הבכיר של הכנס היה פרופ' בר אשר, נשיא 
האקדמיה ללשון עברית בירושלים  הכנס היה מאורגן לעילא 

ולעילא  

פרויקט האולפנים
במהלך תקופת שליחותי גדל והתפתח מאד פרויקט האולפנים  לפני 4  שנים התחלנו עם 25 כיתות  אולפן  היום הצ"ע מפעילה  
127 כיתות )123 כיתות בצרפת, 2 כיתות  בבלגיה ו-2 כיתות במרוקו( בהן לומדים כ- 2,600 איש בכל מחזור לימודים  באולפנים 

נערכות פעילויות בונוס נוספות כגון מועדוני עברית, כיתות וירטואליות, כיתות לימוד באוריינטציה מקצועית )רופאים, עורכי דין(, 
מפגשים בעברית עם ישראלים בעלי תפקידים ציבוריים, אירועים סביב נושא העברית ואירוע סיום שנת הלימודים 

יש לציין שיש ביקוש רב ללימוד השפה העברית באולפני הצ"ע ואנו נאלצים להגביל את מספר הכיתות בשל אילוצים תקציביים  
בתקופת הקורונה, העברנו את כל המערך לפעילות מקוונת  האולפנים המשיכו לפי תוכנית הלימודים המקורית והוספנו מגוון 

הרצאות ופעילויות בעברית שזכו להצלחה ולהשתתפות של אלפי תלמידים ברחבי צרפת ובלגיה 

החל מתחילת הדרך ובמקביל לפעילות השוטפת של האולפנים קיימנו ומקיימים השתלמויות למורי העברית כדי לשפר את רמת 
ההוראה  בעבר קיימנו השתלמות פרונטלית, חלקה בצרפת וחלקה בישראל באוניברסיטה העברית, ובתקופת הקורונה קיימנו את 

ההשתלמות בתקשורת דיגיטלית  

 
 ניתן להתרשם כאן
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הרצאות מגוונות
בתחילת הקדנציה שלי הבאנו  מרצים שדיברו בעיקר על 

הסכסוך במזרח התיכון  רובם היו עיתונאים  עם הזמן, פתחנו 
את ההרצאות לנושאים מגוונים  בנוסף לארגונים שאיתם אנחנו 

 עובדים, פיתחנו שת"פ עם אירגוני צעירים כגון 
 La Releve, UEJF, Dauaphine Tel-Aviv1
וארגון הצעירים של הקונסיסטואר - "חזק" 

אנו מציעים כיום נושאים מגוונים כגון: אופנה, הייטק, מטבח 
ישראלי, ספרות ישראלית ועוד 

נושאים אלה מושכים את הקהל הצעיר 

המטרה היא להראות את ישראל מכל הזוויות ולא רק מההיבט 
של הסכסוך הישראלי- פלסטיני 

המסר שאנו רוצים להעביר הוא שניתן להצליח בישראל במגוון 
תחומים 

יש לציין שבתקופת הקורונה כל ההרצאות הועברו לפורמט 
מקוון, דבר שאפשר לנו להציע לציבור מרצים מאוד מבוקשים  

מדינת היהודים היא צורך העולם, ועל כן קום תקום!
)אלטנוילנד ספר שלישי(

נציגויות הצ"ע בעולםנציגויות הצ"ע בעולם 7677

https://osmfrance.fr/oulpanim/
https://osmfrance.fr/oulpanim/


הנציג:  שמחה ליבוביץ' | נציגות ההנהלה בצפון אמריקה

על הנציגות 
נציגות הצ"ע בצפון אמריקה הוקמה ביולי 2012  תחומי הפעילות שהוגדרו לנציגות:

מיתוג הנציגות: כבר בשלבים הראשונים היה ברור שיש לייחד לנציגות מקום פעילות נפרד מהסוכנות היהודית, שכן מרבית הארגונים 
זיהו אותנו כיחידה בתוך הסוכנות 

תמיד עבדנו ביחד עם ה-AZM, ארגון הגג המאגד את כל הארגונים הציוניים בצפון אמריקה  לאחר כשנה וחצי עברנו ביחד עם 
ה-AZM למשכן החדש ב-WALL ST  NYC 40 , במבנה בו פועלת הדסה, ובקרבת ארגונים יהודים שעברו לדרום מנהטן 

במשרדים החדשים נמצאים כיום שליחי מחלקות החינוך והתפוצות, ה-AZM וכן צוות הנציגות ומרכז המועצה ללשון עברית  צוות 
הנציגות  נותן שרות גם למחלקה לעידוד עלייה ולמחלקה לישראל, האחראית בארה"ב על הקשר עם הישראלים 

שיתוף הפעולה ההדוק עם הקונסוליה הישראלית )הקונסול עידו אהרוני ומחליפו דני דיין(, עם קרנות מובילות ועם בתי הכנסת בעיר, 
סייעו במיתוג הצ"ע כארגון נפרד ועצמאי, כפי שיפורט בהמשך  

 
 סרטון על פעילות הנציגות בצפון אמריקה 

https://bit ly/2XNwdiD 

| פעילויות עיקריות

מורים שליחים
יצחק שטיגליץ ז"ל, מנהל המחלקה לשירותים רוחניים, הופקד על נושא המורים השליחים  האתגר היה כפול:

כ-4 חודשים לאחר הקמת הנציגות קיימנו את כנס שליחי ההוראה הראשון  הכנס התקיים בהצלחה רבה והיה האירוע הראשון 
מסוגו לאחר שנים רבות, וחיזק את הקשר בין המורים ומנהלי בתי הספר לבין היחידה לשליחות הוראה   

הקשר עם רשתות בתי הספר התחזק, והחלו פניות של בתי הספר לקבלת מורים שליחים  המשוב על פעילותם היה חיובי ביותר  

בשנה"ל תש"ף היו בארה"ב 134 שליחי הוראה ב-60 בתי ספר, בריכוזה של הגברת הילה דרכלר, שליחת המחלקה לחינוך בצפון 
אמריקה  

במקביל לגידול במספר המורים-שליחים הוקמה המחלקה לחינוך והטיפול בנושא עבר לאחריותה 

בנוסף לעבודתם האינטנסיבית בבתי הספר, מעורבים מרבית השליחים במיזמים שונים בקהילה ונוכחותם ופעילותם הן הרבה מעבר 
לתפקידם הרשמי בבית הספר  

השפה העברית
הנהלת הצ"ע, בהנהגת מר אברהם דובדבני, הציבה את נושא העברית כאחת 

המטרות המרכזיות של הארגון וכאחד היעדים המובילים של פעילות הנציגות, מתוך 
דאגה למצבה של העברית במערכת החינוך ובתודעת הציבור היהודי בצפון אמריקה 

מרבית בתי הספר צמצמו בצורה משמעותית את שעות הוראת העברית, בין אם 
בעקבות קשיים כלכליים, ובין אם בשל התסכול מדלות ההישגים של התלמידים 

האווירה הכללית הייתה, שהוראת העברית נחלה כישלון ולכן עדיף להקדיש את 
המשאבים לערוצים חינוכיים אחרים 

בשלב הראשון יזמה הנציגות מפגשים עם כל הארגונים העוסקים בעברית:

קרן שטיינהרט שיזמה לימוד עברית בבתי ספר ציבוריים, קרן אביחי שפיתחה תכנית להוראת עברית, ארגון "עברית במרכז" שעודד 
הוראת עברית בשיטת ההטמעה וראשי מחלקות לעברית באוניברסיטאות 

לאחר מספר מפגשים, הוחלט להקים את 'המועצה ללשון ולתרבות עברית בצפון אמריקה' 

הנציגות יזמה מפגש של כל ראשי העברית והיהדות באזור בוסטון, בביתה של הגברת ארני וינצ'ל, ראש ארגון "עברית במרכז", בו 
הכריז יו"ר הצ"ע על הקמת המועצה ללשון ולתרבות עברית 

הנציגות הובילה את תהליך הקמת המועצה כעמותה רשומה במדינת ניו יורק  המועצה הופעלה בנציגות והתכנסה בנובמבר 2013 
בניו ג'רזי במקביל לכנס שליחי ההוראה 

מתוך הכרה בחשיבות חיזוק מעמדם ורמתם המקצועית  של המורים המקומיים לעברית, הובילה המועצה את הקמת ארגון המורים 
לעברית בצפון אמריקה 

הארגון פועל בחסות המועצה ומקיים השתלמויות אזוריות  בכנס היסוד של ארגון המורים, בנובמבר 2014, השתתפו כ-150 מורים 
לעברית  הכנס התקיים במקביל לכנס המורים השליחים 

במסגרת הפעילות לעידוד העברית בקהילות יזמה המועצה את אירועי 'חגיגה עברית': הפעילות מתקיימת ב-10 מוקדים בארה"ב 
במשך חודש ימים וכוללת הרצאות, מפגשים עם סופרים, ערבי זמר, כנסי מקהלות ילדים, סרטים והצגות בעברית 

המועצה הקימה אתר, המרכז מידע ויוזם אירועים לחיזוק מעמדה ולהעשרתה של השפה העברית בצפון אמריקה 

עידוד עלייה
כיום פועלת הנציגות עם המחלקה לעידוד עלייה בקרב קהילת יוצאי חבר העמים והמדינות בכנסי הסברה וירידי עלייה 

המחלקה מקיימת אולפנים לעברית בקרב קהילת דוברי הרוסית 

ביריד העלייה שהתקיים בפברואר 2020 בברוקלין, השתתפו למעלה מ-2,000 איש 

הפעילות המשותפת של המחלקה לעידוד עלייה ושל הנציגות מקבלת ביטוי נרחב בתוכניות נוספות:

תכנית לפיתוח מנהיגות סטודנטים בשיתוף עם RAJE( Russian American Jewish Experience(, ארגון מוביל להעמקת היהדות 
בקרב צעירים דוברי רוסית, הפועל בצפון אמריקה  

בוגרי התוכניות לסטודנטים של RAJE מגיעים לארץ בתוכנית מובנית ונערכים מגעים לשלב בתכנית בארץ השתלמות בנושא 
מנהיגות 

השתתפות בשבתונים של דוברי רוסית המאורגנים בקהילות של  שלוחי חב"ד 

בשבתון האחרון בפברואר 2020 השתתפו כ-1,400 משתתפים 

AZM עידוד וחיזוק פעילות ציונית עם
ה-AZM הוא ארגון הגג )הפדרציה( של הארגונים הציוניים 

בארה"ב 

כיום מאוגדים בו 33 ארגונים, הפועלים במשותף לחיזוק 
מעמד הציונות ומדינת ישראל בקרב הקהילות היהודיות 

ובאוכלוסייה הכללית בצפון אמריקה 

שיתוף הפעולה ההדוק התבטא במיזמים שונים:

הופעה משותפת ואיגום המשאבים למצעד המסורתי הענק 
הצועד במנהטן סמוך ליום עצמאות 
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חידוני התנ"ך למבוגרים, שלושה במספר מאז 2014, שנעשו 
בשיתוף פעולה עם המחלקה למפעלים ציוניים ועם משרד 
החינוך, זכו להצלחה ושודרו לעשרות אלפי צופים בתחנות 

הטלוויזיה והרדיו היהודיים  המתמודדים הגיעו מכל רחבי ארה"ב 
לאחר חשיפה גדולה בתקשורת הכתובה והאלקטרונית, ורמת 

המשתתפים הייתה גבוהה מאוד 

סמינרים למאבק באנטישמיות שנעשו ביוזמת המחלקה 
 AZM-לישראל ובביצוע משותף של הנציגות ו

רובוטרפיק: כנס בין לאומי לתחרות בבניית רובוטים על ידי 
קבוצות נוער מבתי ספר יהודיים, בחסות הטכניון והמחלקה 

לפעילות בישראל   קבוצות משימה מבתי"ס תיכוניים 
ומחטיבות ביניים בארה"ב עם מגמות לרובוטיקה, מוזמנים 
ליטול חלק בתחרות המתקיימת בחודש מרץ )השנה בוטל 

הכנס בשל הקורונה(  הקשר עם הטכניון והמיזם, נעשה 
 AZM-ביוזמת הנציגות, והביצוע היה בשיתוף פעולה עם ה

ההשתתפות בכנס בארץ משלבת סיורים בהר הרצל ופעילות בהובלת המחלקה לישראל 

קשר עם הקהילות הישראליות בצפון אמריקה
הנציגות מקיימת קשר מתמיד עם ארגון ה-IAC, הארגון המוביל של הישראלים בצפון אמריקה, שגולת הכותרת של פעילותו היא 

כנס שנתי ענק )השנה השתתפו מעל 4,000 איש במיאמי ואורח הכבוד היה הנשיא טראמפ( 

הנציגות, בהנחיית המחלקה לישראל, הממונה על הקשר עם הישראלים, טיפלה במשלחת לכנס, בה הציגה המחלקה לישראל את 
תכניותיה בארץ 

היעדים של המחלקה לישראל בשיתוף עם הנציגות הם לחזק את הקשר עם ארגון זה ולקדם במשותף תכניות כמו: ציונות על 
גלגלים, תכנית בר/בת מצווה וחידון הציונות 

פעילות בקמפוסים
יעד חשוב של הנציגות הוא המפגש עם סטודנטים יהודים בקמפוסים ושיח עם מרצים וארגונים אוהדי ישראל באוניברסיטאות 

הדרך המיוחדת לפיתוח מנהיגות שפותחה בנציגות, מהווה בסיס מצוין לשיתוף פעולה עם JLI  עד היום התקיימו סמינרים וסופי 
שבוע בנושא פיתוח מנהיגות בקמפוסים בעשרות אוניברסיטאות ומכללות בארצות הברית 

בנוסף לכך, השתתפה הנציגות ב-7 כנסים שיזם ארגון ה JLI מידי קיץ, בהשתתפות מאות פעילים מאוניברסיטאות ברחבי ארה"ב 

הנציג: יצחק זוננשיין | נציגות ההנהלה בבריטניה

על הנציגות 
הנציגות החדשה של ההסתדרות הציונית העולמית בבריטניה הוקמה 

ב-2018 ומטרתה הפצת מסרים ציוניים, הטמעתם והבאת תכנים 
מרכזיים של מחלקות הצ"ע לכל זרועות הפעילות והעשייה הציוניות 

ברחבי בריטניה ואירלנד  שנתיים לאחר הפתיחה, הצ"ע יוזמת 
ומשתתפת, בשיתוף פעולה עם הפדרציה הציונית בבריטניה, בכל 
האירועים המרכזיים של הקהילה היהודית בבריטניה  אירועי ציונות, 

קידום עלייה, עשרות אולפני עברית ושיעורי עברית וישראל ב-50 בתי 
ספר יהודיים, חגים לאומיים, מאבק באנטישמיות 

וב-BDS, אירועי מורשת ציונית וכל שיתופי הפעולה 
עם שגרירות ישראל, שהם בסיס הקיום הציוני של 

יהודי בריטניה ואירלנד  

 
 חוגגים יום עצמאות בבריטניה 

https://bit ly/315WtHb

 
 פתיחת משרדי נציגות הצ"ע בבריטניה 

https://bit ly/3kXh4FK

 
 אירועי הצ"ע בבריטניה 2019

https://bit ly/3iT2PzU

 
 הצ"ע בריטניה

 https://bit ly/2Eikm5f

הידעת? 
ñ  הנציגות מקיימת פעילות של פיתוח מנהיגות לסטודנטים ב-47 קמפוסים בצפון אמריקה

ñ  המחלקה לעידוד עלייה בשיתוף הנציגות, קיימו 4 ירידי עלייה לאלפי יהודים דוברי רוסית

ñ  אירועי חגיגה עברית מקיפים 9 מדינות בארצות הברית, והשתתפו בהם כ-20 אלף איש
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| פעילויות עיקריות

 LIMMUD UK
הובלת פסטיבל לימוד  UK על ידי הצ"ע החלה בשנה הראשונה של 

הקדנציה  לימוד אנגליה הוא אירוע התוכן המרכזי בבריטניה והנרחב מסוגו 
בעולם  בשבוע הפסטיבל נערכו עשרות הרצאות, סדנאות ופאנלים של 
הצ"ע בברמינגהם   נבחרת הצ"ע UK כיוונה זרקור לנושאים המציגים 

את פניה המגוונים של ישראל ושמה את הדגש על הקהילה 
הלהט"בית ועל הקהילה האתיופית בישראל  דנה אינטרנשיונל 

שוחחה ושרה, השרה פנינה תמנו שטה שיתפה בסיפור העלייה 
ההרואי ותפארת הקהילה דרך סיפורה האישי, העיתונאים אלדד 

בק, יגאל רביד, אלעד שמחיוף ובן-דרור ימיני קיימו הרצאות 
ופנלים, היוצר שי פרדו סיפר סיפורים אישיים וקהילתיים, עידן 
רייכל סיפר את סיפור השורשים האתיופיים והישראליים מהם 
הוא יוצר מוסיקה, חוויותיו האישיות ושר מלהיטיו  בנוסף הרצו 

יצחק זוננשיין, נציג הצ"ע, סיון עצמון, דימיטרי מבזוס וניק אייברי 
על הסיפור הישראלי, עידוד עלייה, מאבק ב-BDS ובאנטישמיות, 

ישראל באירוויזיון ועוד  אלפי משתתפים גדשו את ההרצאות, 
אירוע הגאלה ריגש ויצר אנרגיות עצומות כשקהל משתתפיו 

מצפה לעוד דבר אחד: נבחרת הצ"ע UK בשנה הבאה 

 
 פסטיבל לימוד 2018

https://bit ly/2CJ8WY8

 
 חנוכה 2019 עם עידן רייכל

https://bit ly/3iX3u31

הרצוג 100
במלאת 100 שנים להולדתו של חיים הרצוג ז"ל, מנהיג ציוני, שגרירנו באו"ם, אלוף בצה"ל ונשיאה השישי של מדינת ישראל, קיימה 

נציגות הצ"ע בבריטניה את הפרויקט ההיסטורי "הרצוג 100"   הפרויקט, שצוין בחודש אוקטובר 2018, החל בבלפסט, המשיך 
בדבלין והסתיים בשרשרת אירועים בלונדון  לאירועים נהרו מנהיגים, חברי פרלמנט, נשיא אירלנד ושר החוץ שלה, ראש ממשלת 
בריטניה לשעבר, לורדים, ראשי הצ"ע, שגרירי ישראל בבריטניה ובאירלנד, ראשי הקהילה היהודית על ארגוניה והתנועות הציוניות 

בבריטניה  הצ"ע הובילה את שבוע האירועים באמצעות מנכ"ל הצ"ע, ראשת המחלקה לתפוצות ויוזם הפרויקט, נציג הצ"ע 
בבריטניה  לאירועים חברו משפחת הרצוג בראשות יו"ר הסוכנות 
היהודית, יצחק )בוז'י( הרצוג  ההתמקדות בהרצוג העלתה על נס 
משפחה ציונית שורשית שמקורה בבריטניה, המשולבת בהנהגה 

הציונית בישראל על רבדיה השונים, והיוותה בסיס תוכן וביצוע יציב 
לנציגות הצ"ע החדשה בממלכה המאוחדת 

 
 חגיגות 100 שנה להרצוג בבריטניה

https://bit ly/2XQoy3g

 BDS-מאבק באנטישמיות וב
נציגות הצ"ע בבריטניה חרטה על דגלה את המאבק באנטישמיות ובארגוני ה-בי די אס  בבריטניה  מתחילת פעילות הנציגות ריכז 

מטה הנציגות את האנשים והגופים המשתתפים במאבק בהפגנות, במשמרות מחאה ובתגובות לאירועים והפגנות נגד יהודים 
ונגד מדינת ישראל  ריכוז הארגונים וארגונם תחת מטריית 'פרויקט התגובה המהירה' של הצ"ע, יצר מערכת יעילה שיודעת לתת 

מענה מהיר ומיידי לכל פעולה של הארגונים האנטישמיים בקמפוסים, בתקשורת 
וברחוב הבריטי  

 
 מאבק באנטישמיות ובבי די אס  בבריטניה

https://bit ly/3fLxcX2 

ימי קורונה 
מרץ 2020, מגיפת הקורונה משנה סדרי בראשית וכך 

גם אנו, נציגות הצ"ע בבריטניה, חווים מהפך  התוכניות 
הרבות והמגוונות לקראת החגים הלאומיים והקיץ נגנזו, 

והתגייסנו במרץ כדי למלא את החלל העצום שנוצר בתחום 
החברתי והקהילתי  עשרות אירועי אונליין, הרצאות וחוויות עלו 

לאוויר  עקרון הפעולה היה ליצור אירועים משלנו, לשתף פעולה עם 
הארגונים המקבילים, להפיץ ולקדם במדיה כולה את אירועי הקצה 

של מחלקות הצ"ע בפירמוט והתאמה לציבור האנגלי  בסיכומו 
של חודש זה ניתן לומר ששמרנו ואף שדרגנו את נוכחות הצ"ע 

ומרכזיותה, בעולם היהודי והקהילתי בבריטניה, והצבנו את התוכן 
הציוני במוקד העשייה היהודית 

 
 לימודי עברית בבריטניה

https://bit ly/3afxQLb 

"אני שב ומאחה את המסורת הקרועה של עמנו. אני מוליך אותו אל 
הארץ המובטחת. אל תחשבו שזו פנטזיה. אינני אדריכל של מגדלים 

פורחים באוויר.

 אני בונה בית מוחשי מחומרים שאתם יכולים לראות אותם,
 ליטול אותם בידיכם, לבדוק אותם..." 

)עניין היהודים א'(
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הערכות עובדים
בקדנציה הנוכחית החטיבה למשא"ן חידשה 

את תהליך הערכת העובדים באמצעות מערכת 
ממוחשבת חדשה 

התהליך כולל: הטמעת המערכת הממוחשבת, 
בניית שאלון חדש ונגיש, הדרכת מנהלי המחלקות 

והיחידות השונות למילוי השאלון בצורה האפקטיבית 
ביותר, מילוי השאלון על ידי המנהלים ושיחת משוב 

עם העובדים, שמטרתו קיום דו שיח פתוח וכן, ניתוח 
הממצאים והצגתם למנהלי המחלקות והיחידות 

השונות בארגון  

החטיבה למשא"ן מייחסת חשיבות רבה לתהליך זה, 
המהווה נדבך משמעותי לשיפור העבודה ותיאום 

הציפיות בין מנהלים לעובדים 

מנהלת: אנה גבעתי | החטיבה למשאבי אנוש

החטיבה למשאבי אנוש ממקדת מאמצים בפיתוח העובדים והקניית ידע, תוך התנסויות המבוססות על עולם התוכן בו הם פועלים  
החטיבה האמונה על מעגל חייו של העובד בארגון מקליטתו ועד לפרישתו, תוך דאגה ליומיום של העובד, הכשרתו ורווחתו  החטיבה 

אחראית על תכנון וניהול המשאב האנושי,  ניהול תנאי העסקה ופיתוח ארגוני     

בנוסף החטיבה למשאבי אנוש והעומדת בראשה מרכזות את הוועדות הבאות:  ועדת כוח אדם, הוועדה לתנאי שירות, ועדת כוח 
אדם חו"ל,  ועדת השכלה וועדת רכב  החטיבה פועלת בסביבת עבודה מורכבת ומשתנה ומספקת מענה מיידי ומקצועי עם כוח אדם 

מצומצם ויעיל 

יישום מודול HR )תכנת משאבי אנוש(
במהלך קדנציה זו החטיבה למשא"ן הובילה תהליך טרנספורמציה בתחום מערכות ה-HR  לראשונה התקיימו הפרדה ועצמאות 
מלאה להסתדרות הציונית  העולמית, באמצעות מערכת שהתבססה על Business Group  חדש המיועד להסתדרות הציונית 

בלבד והופסקה התלות בתשתיות מערכת ה-HR שהותאמו לסוכנות היהודית  הארגון עבר לניהול תשתיות ותהליכי משאבי אנוש 
באופן ממוחשב ומלא  כל אלו טייבו את איכות השירות לעובד ולגורמים שנמצאים בממשק עם הארגון וייעלו את עבודת החטיבה 

למשא"ן   

פורטל ארגוני
החטיבה למשא"ן יזמה הקמת  פורטל ארגוני בתחום משאבי אנוש, המרכז 
באופן ידידותי ונוח את כלל המידע הנחוץ לעובד: הודעות ועדכונים, טפסים 

ארגוניים, המשמשים את העובד במעגל חייו האישיים והמקצועיים, נהלי 
הארגון, תמונות מאירועים שונים, לוח חופשות, ידיעוני משא"ן, קישורים 

ללומדות, לאתרים חשובים ולשירותים ארגוניים וכיו"ב 

חוברת מידע לעובד חדש וחוברת לעובד זמני
לראשונה מאז שנת 1996 החטיבה למשא"ן הפיקה  שתי חוברות מידע, 

האחת חוברת לעובד החדש והוותיק והשנייה חוברת לעובד זמני  בחוברות 
רוכז כל המידע על זכויות וחובות העובד וכן על הגופים הפועלים בארגון 

ופעילויות ההסתדרות הציונית העולמית  

החוברת  נועדה לאפשר את קליטת העובד/ת באופן ראוי  
ניתן לעיין בה גם בפורטל הארגוני, זאת על מנת שהמידע 

יהיה נגיש לכל עובדי הארגון  

יום העובד וטקס עובד מצטיין
החטיבה למשא"ן ארגנה  ימי  פעילות  לכלל העובדים, שמטרתם להוות הפוגה בעבודה 
השוטפת, יצירת סביבה בלתי פורמלית ומשוחררת אשר מייצרת גיבוש חברתי ומגבירה 

את תחושת השייכות והחיבור של העובדים לארגון   במסגרת זו התקיימו שני אירועים 
גדולים ומושקעים 

בכל אחד מימי העובד שולב גם טקס "עובד מצטיין", אשר מהווה נדבך 
נוסף בתהליך הערכת העובדים שהתקיים קודם לכן  במהלך הטקס 

חולקו לעובדים שנבחרו מכל מחלקה תעודות ושי, כאות הערכה לפועלם 
במהלך כל השנה 

1

ההסתדרות הציונית העולמית
החטיבה למשאבי אנוש

חוברת מידע לעובד יומי

פברואר 2020, שבט תש"פ
1

ההסתדרות הציונית העולמית
החטיבה למשאבי אנוש

חוברת מידע לעובד

ספטמבר 2019, אלול תשע"ט

מחלקות ההסתדרות הציונית העולמיתמחלקות ההסתדרות הציונית העולמית 8485



הידעת?
נכון לשנת 2020 עובדים בהסתדרות הציונית העולמית 182 עובדים מן המניין, 34 עובדים יומיים

פריסת שליחים ועובדי הצ"ע בחו"ל 

שליחי הצ"ע משרתים ב: אנגליה, ארגנטינה, ארה"ב, 
ברזיל, גרמניה, פולין, צרפת, קנדה, רומניה 

 4 נציגי הנהלה 

 4 נותני שירות מקומיים 

 12 עובדים מקומיים זרים 

 6 עובדים מקומיים ישראליים 

5 שליחי מחלקות 



הרמות כוסית ארגוניות 
מדי שנה החטיבה למשאבי אנוש מרכזת את הרמת הכוסית של 
ראש השנה ושל פסח ויחד עם יו"ר ההנהלה מבטיחה שהאירוע 

יהיה ייחודי  בקדנציה זו היו שמונה הרמות כוסית, שהתקיימו 
באולם וייצמן, בקרית מוריה, בארכיון הציוני ובהר הרצל  היו אלו  

אירועים מרגשים, מגבשים, מעניינים ו   טעימים  דווקא מכולן, 
הרמת הכוסית של חג הפסח תש"ף , אפריל 2020  שהייתה 

בזום, כשכולם בקפסולה, סיפרה את סיפורו של הארגון המיוחד 
שלנו כארגון אחד   

קורסים
הצ"ע מעודדת עובדים לצאת ללימודים והשתלמויות, זאת כחלק מהרצון לקידום השכלת עובדיה ולשיפור יכולותיהם המקצועיות  
במהלך הקדנציה יזמה וארגנה החטיבה למשא"ן קורסים פנים ארגוניים, בהתאם לצרכים ולדרישות של המחלקות, בין היתר יצאו 

העובדים לקורסים כגון: שימוש בתוכנת אקסל, שימוש בתוכנת פוואר פוינט ולימודי אנגלית 

בנוסף, לראשונה השנה הצלחנו להוציא אל הפועל הכשרה ופיתוח למנהלים בדרג הביניים, במטרה לפתח ולקדם את עובדי הארגון, 
המהווים את השדרה הניהולית המקצועית, המצעידה את הארגון קדימה ומוציאה לפועל את החזון והמטרות של התנועה הציונית  

מדובר בקורס ראשון, בתקווה שיהפוך לחלק בלתי נפרד מההכשרה שאנו כארגון מעניקים לעובדים שלנו 

מניעת הטרדה מינית בעבודה
ההסתדרות הציונית העולמית,  המשיכה, גם בקדנציה הנוכחית, לקדם את השמירה על סביבת עבודה בטוחה ונעימה ויישמה 

מדיניות של אפס סובלנות למקרים של הטרדה מינית, כמתחייב בחוק  במסגרת זו  קיימה החטיבה למשא"ן סדנא למנהלי הארגון 
בנושא, זאת מתוך ההבנה כי למנהלים תפקיד חשוב במניעת הטרדה מינית וביצירת סביבת עבודה מכבדת ובטוחה  בנוסף הושקה 
לומדה למניעת הטרדה מינית, הכוללת הדרכה אינטראקטיבית  כל עובדי הארגון הוותיקים והחדשים קיבלו קישור ללומדה ומחויבים 

לבצע אותה 

יישום חקיקה בארגון
ההסתדרות הציונית העולמית ביצעה התאמות בעקבות חוקים שונים שעברו בשנים האחרונות   החטיבה למשא"ן פעלה לניהול 

הפרויקט בפועל ויישום החוקים השונים בארגון  בין היתר בוצעו המהלכים הנדרשים על מנת לעמוד בתקנות להגנת הפרטיות 
וברגולציה האירופאית ה- GDPR   כחלק מהליך הטמעת ה-GDPR משא"ן דואגת לתאם, להטמיע וליישם נהלים חדשים, מענה 

לבקשות של נשואי מידע, ניהול ותיאום נושא ההתקשרות עם ה-CISO )קצין אבטחת מידע( לקידום רמת אבטחת מידע, התואמת 
את דרישות החוק  בנוסף, משא"ן אחראית על תיאום ההדרכות בארגון, להכשרת הצוותים לעבודה על פי הנהלים והחוק ומעדכנת 

את העובדים בנוגע לאופן שבו הצ"ע שומרת, מעבדת ומגינה על המידע האישי שלהם ועל זכויותיהם  

בנוסף, נערכו הדרכות למנהלים ונעשו פעולות אופרטיביות ליישום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, במסגרתו אף 
מונתה ממונה לנושא, שעברה הכשרה מקצועית  על פי החוק נדרשים כל הארגונים במשק לשלב אנשים עם מוגבלות בארגון 

ולעמוד ביעדים מוגדרים בנושא זה  זאת ועוד, החטיבה למשא"ן פועלת לטיפול בהנגשת מתקני הארגון ואתר האינטרנט הארגוני 
לבעלי מוגבלויות 

 "אנחנו עם. האויב, שלא מרצוננו, מגבש אותנו לעם – 
 כפי שהיה תמיד בהיסטוריה. 

בעתות מצוקה אנו מתאחדים ומגלים לפתע את כוחנו.

ואכן יש לנו הכוח לבנות מדינה, ואפילו מדינה למופת" 
)מדינת היהודים(
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מזכירת הוועד הפועל הציוני: אנה גבעתי| משרד הוועד הפועל הציוני 

משרד הוועד הפועל הציוני ריכז ארבעה מושבים 
מ-2016 ועד 2019  הצוות המצומצם והמנוסה של 

המשרד בסיועם של עובדים נוספים מהארגון היה 
אחראי להצלחתם של ארבעה מושבים ייחודיים  המשרד 

הוציא אל הפועל את תוצרי עבודת הנשיאות והוועדה 
המשותפת, אשר נתנו ביטוי לגיוון בתנועה הציונית  

אירועי הפתיחה והנעילה, הוועדות, טקס "לזכרם" של 
חברי ועד הפועל שהלכו לעולמם וטקס "עמיתי כבוד" 

להוקרת פעילותם ותרומתם של חברי התנועה הציונית 
וימי הסיורים, הם הסיפור של התנועה הציונית והאנשים 

המיוחדים שמניעים אותה      

מי שעמדה בראש הוועד הפועל הציוני והובילה 
את עבודת הוועדות בקדנציה החולפת הייתה הלנה גלזר  שמכהנת בתפקיד יושבת ראש הוועד הפועל הציוני מאז 2010  

הלנה מנהלת את ועדי הפועל ביד רמה, במסירות ובמקצועיות, שהן רק חלק מעשייתה ארוכת השנים ותרומתה העצומה לתנועה 
הציונית 

תיקון חוקת הצ"ע
בעקבות הקונגרס הציוני הל"ז )2015( הוקמה הוועדה לתיקון חוקת ההסתדרות הציונית העולמית, 
בראשות יו"ר ההנהלה ויו"ר הועד הפועל הציוני  הוועדה נפגשה באופן סדור במהלך השנים 2017 - 

2019 והביאה למושבי הוועד הפועל בשנים 2017, 2018, ו- 2019, שורה של תיקונים לחוקה ולתקנות  
הנושאים העיקריים שטופלו: חברות אישית בהסתדרות הציונית העולמית ובפדרציות הציוניות ותשלום 

השקל הציוני; קבלת פדרציות ציוניות 
חדשות; עמידת פדרציות ציוניות בתנאי 
החברות; עבודת המחלקות באמצעות 

הפדרציות הציוניות; שיטת בחירת מוסדות 
הפדרציה הציונית; קביעת מספר הצירים 

מארצות )מלבד ישראל וארה"ב( 

סיפור אישי
ההסתדרות הציונית העולמית, כארגון בעל אחריות חברתית כלפי הקהילה 

וביחס לעובדיה, פועלת ליצירת גיוון תעסוקתי ונרתמת לשילוב אנשים, 
המתמודדים עם מוגבלות בארגון, בהתאם לכישוריהם, כחברים שווים 

בקהילה  החטיבה למשא"ן מזהה הזדמנויות לממש את החזון הארגוני 
בתחום הגיוון והחלה לשלב בוועדי הפועל אנשים עם מוגבלות בהכנת 

התיקים לחברים  החוויה המעצימה לכל המעורבים בשיתוף פעולה זה 
מצליחה להוכיח שחזונו של הרצל על חברת מופת 

חי ובועט במסדרונות הארגון  

משא"ן בימי קורונה
נגיף קורונה שינה סדרי עולם ב-2020 וחייב את 

הארגון לבצע שינויים בהתנהלות השוטפת  בהמשך 
להוראות משרד הבריאות והריחוק החברתי, 

הארגון נאלץ לעבוד מהבית למשך פרק זמן מסוים  
החטיבה למשא"ן נערכה מבעוד מועד למצב 

זה  באמצעות מיפוי הצרכים, כך שברגע שניתנה 
ההנחיה לכך, העובדים מצאו עצמם מוכנים 

לעבודה סדירה מהבית  צוות משא"ן היה ערוך, דרוך 
וזמין לטיפול בכל בעיה שהתעוררה מתוך המציאות 

החדשה    

במסגרת זו קיימה החטיבה למשא"ן קשר שוטף 
עם העובדים, בין היתר באמצעות שיחות קבוצתיות 

בזום עם בעלי תפקידים שונים )מנהלות לשכה, מנהלי דרג ביניים ועוד(, זמינות בטלפון בכל פניה ובקשה, שליחת זרי 
פרחים לעובדים בבידוד, קיום פעילויות ארגוניות לעובדים בזום - הרמת כוסית לחג הפסח, טקס יום הזיכרון לשואה 

ולגבורה, הרצאות והעשרות שונות 

כמו כן, עם החזרה לשגרה דאגה החטיבה לחזרה בטוחה ואחראית של העובדים למשרדים, זאת על ידי העברת נהלים 
מסודרים, ע"פ הנחיות משרד הבריאות וחלוקת כפפות ואלכוג'ל לעובדים 

"עם הרוצה לזקוף את קומתו צריך לשים את כל מבטחו בעצמו 
הוא בלבד." 

)בפני עם ועולם ב'(
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 | 2018 - הוועד הפועל הציוני הל"ז/4 
בסימן "70 שנה למדינת ישראל - בונים אומה אחת" 

חברי הוועד הפועל הציוני הצפינו לחדרה להשתתף בכנס שהתקיים באוקטובר 2018  הכנס נפתח בפקיעין - שם התקיימו סיורים 
מעניינים למערת הרשב"י ולבית זינאתי, שבו פגשו את מרגלית זינאתי, נצר למשפחה יהודית שחיה במקום מאות שנים  

מושב הפתיחה התקיים בחורפיש עם קבלת פנים דרוזית חמה ולבבית   
המושב עסק בנושא "החברה לאן - בונים חברה אחת" והונחה על 
ידי ד"ר יועז הנדל, בהשתתפותה של השופטת בדימוס דליה דורנר 

והעיתונאי בן דרור ימיני   כאות לקשר המיוחד שנרקם בין העם היהודי 
לבין העדה הדרוזית השתתפו נכבדי העדה הדרוזית בפאנל שדן 

בשילובם והיחס כלפי בני העדה, שהם חלק מהמדינה, ברבדים שונים 
שלה  

דיונים בנושא החוקה היוו את עיקר המושב, כאשר שולבו בו גם 
הרצאותיהם של זוכה פרס נובל, פרופ' ישראל אומן שדיבר על הישגי 

החברה הישראלית והסופר א ב  יהושע שדיבר על משמעותה של 
הציונות בימינו  

חברי הוועד הפועל נפרדו מיו"ר הסוכנות היהודית, מר נתן שרנסקי 
שסיים את תפקידו, וחתמו את הערב בשירים וריקודים שסיכמו 70 שנות שירה עברית  ביום החותם של המושב הציגו ראשי 

המחלקות את תכניות מחלקותיהם, ההישגים שלהם וצפי לקראת שנת 2019 

 
 גלריית תמונות מהוועד הפועל הל"ז/4 

https://bit ly/31IUFTK

 | 2019 - הוועד הפועל הל"ז/5 בסימן 
"חזון התנועה הציונית - הדור הבא, אתגרים ומעשים"

מושב הוועד הפועל הציוני הל"ז/5 התכנס בבירת הנגב, באר שבע, בסימן 70 שנה לנגב ובדגש על הדור הבא  במושב השתתפו 
דוברים מן השורה הראשונה וביניהם ד"ר אייל דורון שדיבר על יצירתיות במאה ה-21, הגב' עדי יופה, טרנדולוגית שהתייחסה 

 "Y-לעתידנות עסקית וד"ר מיה ויזל שדיברה על "חדשנות פדגוגית בדור ה

לאורך המושב שולבו צעירים מהארץ ומהתפוצות אשר שיתפו בפרויקטים בהם 
הם מעורבים 

חברי הוועד הפועל יצאו לסיורים מרתקים ביישובי עוטף עזה  הסיורים הסתיימו 
באירוע הוקרה חגיגי לצבא ולמתיישבים,  בו הוענקו תעודות הוקרה לאלוף 

פיקוד דרום הרצי הלוי, למפקד אוגדת עזה, תא"ל אליעזר טולדנו, לראש 
המועצה האזורית אשכול, גדי ירקוני ולראש העיר שדרות, אלון דוידי  

אורח מיוחד נוסף ש'התחבר לאזור' היה הסופר אשכול נבו שהקריא סיפורים 
שכתב בעקבות מסע שערך בעוטף עזה  בין שלל האירועים צוינו גם 100 שנה 

לארכיון הציוני, כשברקע הוצגה תערוכה לציון 70 שנה לבאר שבע שהוכנה יחד 
עם הארכיון  

בהכנת התיקים לחברי הוועד הפועל שולבו עובדים בעלי מוגבלויות  

 
 גלריית תמונות מהוועד הפועל הל"ז/5

 https://bit ly/2XR4Y6U  

 | 2016 - הוועד הפועל הציוני הל"ז/2 
בסימן 120 שנה לתנועה הציונית

בנובמבר 2016, התקיים הוועד הפועל הציוני הל"ז/2 בסימן "120 
שנה לתנועה הציונית"  באירוע הפתיחה החגיגי נפרד הוועד הפועל 
מיעקב גיספאן שפרש לגמלאות, לאחר עשרות שנים בהן ניהל את 

תכנונו וביצועו 

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

בהשתתפות אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל 

יום הפעילות המרכזי נפתח בהרצאתו של פרופ' שלמה אבינרי על 
"99 שנים להצהרת בלפור"  לאחר מכן השתתפו החברים בדיונים 

בשולחנות עגולים - בנושאים שסביב 120 שנה לציונות, ושמעו 
מהעתידן, פרופ' דוד פסיג על 120 השנים הבאות  היום נמשך בפאנל 

עם עתודת הצעירים של המוסדות הלאומיים והסתיים בערב מחווה 
מרגש ל-120 שנות שירה ציונית, בליוויים המוסיקלי של חיילי להקת פיקוד דרום 

לסיום, ביום הנועל, לאחר שהשתתפו בישיבות הסיעות והארגונים, הוזמנו החברים ללכת בעקבותיו של בנימין זאב הרצל במסעו 
בירושלים  שחקנים "תקופתיים" ליוו את הטיול המעשיר  הכינוס ננעל במליאת סיכומי הדיונים וקבלת החלטות 

 
 גלריית תמונות מהוועד הפועל הל"ז/2

https://bit ly/3adRTd1 

 | 2017 - הוועד הפועל הציוני הל"ז/3 
בסימן "החוקה בתנועה 

הציונית"
מושב הוועד הפועל הציוני לשנת 2017, התקיים בסוף 

אוקטובר בקרית יערים  

את מושב הפתיחה שעסק בנושא "חשיבותם של מוסדות 
ומערכות בעולם המודרני" פתח ח"כ צחי הנגבי שהזכיר בדבריו 

את המועדים הציוניים ההיסטוריים שמתחברים כולם לשנה 
זו וכוללים: 100 שנים להצהרת בלפור; 70 שנה לעצמאות 

ישראל; 50 שנה לאיחוד ירושלים ו- 120 שנים לקונגרס הציוני 
הראשון   בפאנל השתתפו פרופ' עוזי ארד, פרופ' יוסי שיין וד"ר 

תמר אשורי צבן   ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, סיפר על 
התפתחותה של העיר עם הפנים קדימה וד"ר מרטין קרמר 

התייחס ל-100 שנים להצהרת בלפור  שיח בשולחנות עגולים 
התקיים בנושא החוקה והתאמתה לימינו  זמן הוקדש גם להצגת המחלקות ופעילותן על ידי ראשי וראשות המחלקות  

יעקב חגואל, הוביל סיור למנהרות הכותל שביטא את אהבתנו להיסטוריה של ירושלים, למסורת ולעיר עצמה  הסיור היה חוויה מהנה 
ביותר לכל המשתתפים בו 

 
 גלריית תמונות מהוועד הפועל הל"ז/3

https://bit ly/30NYrMs 
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מקורות תקציביים )במיליוני דולרים(

200920152020

קק"ל - 5 22קק"ל - 9 15קק"ל - 05 7

הסוכנות היהודית  הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית - 4

קפלן 17 - 25 1קפלן 17 - 2 1קפלן 17 - 1

אוצר התיישבות - 750 0אוצר התיישבות - 750 0

5 24 מיליון דולר85 17 מיליון דולר05 12 מיליון דולר

נוסיף לכך תקציב לגופים ולארגונים הציוניים הנלווים ביותר מ- 6 מיליון דולר לשנת 2020 

אם בשנת 2015 היה אומדן ההכנסות המיועדות כ- 28,5 מיליון דולר הרי שבשנת 2020 עמד סך כל ההכנסות המיועדות על כ- 36 
מיליון ₪ 

אני מבקש לציין אירוע מרכזי אשר יצר שינוי מהותי בשנת 2020 הן מבחינה תקציבית והן מבחינת ההתמודדות היומיומית 

הודעת קק"ל במהלך חודש אפריל 2020 כי יקוצץ מתמיכתה התקציבית סכום של 5% 12 מהתקציב, וזאת עקב פגיעה בהכנסותיה 
כתוצאה ממגפת הקורונה 

המשמעות הייתה מיידית; במהלך חודש אפריל 2020 הופחת סכום של כ- 8 9 מיליון ₪ מתקציב הליבה וכן 5% 12 מהתקציב 
לגופים והארגונים הציונים 

מבחינתנו היינו חייבים להיערך מידית לשינויים התקציביים ולפיכך הייתה הפחתה מסוימת בפעילות המחלקות, תוך פגיעה 
מינימלית בכוח האדם 

כמובן שהמגפה השפיעה רבות על הפעילות בחו"ל, היכולת לעריכת כנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל והיכולת בהמשך התפקוד של 
מוזיאון הרצל, במובן של פגיעה בהכנסות כתוצאה מסגירה הכרחית של המוזיאון לביקורים 

לא רק זאת,  בשעה ששורות אלו נכתבות אנו נערכים לקיום הקונגרס הציוני בחודש אוקטובר הקרוב במתכונת שונה מהעבר, נוכח 
השינוי העצום במערך הטיסות והמלונאות והאפשרויות לעריכת כנסים 

מנהל המחלקה: דובי בראל גוטסמן | המחלקה לכספים 

מחלקת הכספים מתמקדת בהצבת מספר יעדים מרכזיים:

שרות מקצועי לכל מחלקות הצ"ע   1
פיקוח ובקרה הן בשלבי תכנון התקציב והן בניהול השוטף   2
שיפור מתמיד במגוון אמצעים טכנולוגיים לאור השינויים התכופים בתחום   3
מענה מהיר לספקים השונים    4
הקפדה על הנהלים השונים   5
התמודדות עם המערכת הבנקאית לסוגיה, אם בהפחתת העמלות השונות ואם בקבלת אשראי מוזל וזמין   6
טיפול שוטף בנכסים בהר הרצל, בבניין הצ"ע ברחוב קפלן 17 בתל אביב ובארכיון הציוני   7
טיפול בכל הכרוך בנושא המכרזים והצעות מחיר )שכל מטרתם וכוונתם הפחתת עלויות רכש(   8
משרדי ממשלה - וכל הכרוך בתאום פעילות שוטפת עמם, כולל הסכמים מפורטים   9

כל אלו הם רק חלק מפעילות מחלקת הכספים של הצ"ע, הנגזרת ממדיניות ההנהלה הציונית מחד ומתאום שוטף בין מחלקתי 
מאידך 

| סיכום הפעילות בין השנים 2020-2015
במהלך הקדנציה האחרונה עברה הצ"ע שינוי מהותי 

אם בשנים הקודמות עיקר תקציבה של הצ"ע היה בנוי על הזרמה מצד הסוכנות היהודית הריי שבקדנציה זו ההסכם עם הסוכנות 
היהודית פסק ועיקר התקציב הגיע ממקורות של הקרן הקיימת לישראל 

מדובר בתקציב ליבה של 5 22 מיליון דולר לשנה מצד קק"ל, ובנוסף העברות לארגונים ולגופים הציוניים לסוגיהם בסכום הנאמד 
בכ-6 מיליון דולר לשנה 

כמו כן מהכנסות שוטפות מדמי השכירות בקפלן 17 בתל אביב של כ-1,25 מיליון דולר, וכן הכנסות שונות כמו מ'אוצר התיישבות 
היהודים' והכנסות פנימיות מביקורים במוזיאון הרצל ובארכיון הציוני בסך כ-5 1 מיליון דולר שנתי 

לפיכך, סך ההפעלה התקציבית מסתכמת בכ-32 מיליון דולר )כ- 110 מיליון ₪( 

לזאת יש להוסיף פעילות בסיוע ממשלת ישראל בתחומים שונים כמו חידון הציונות, מחנכים ישראליים, חידון התנ"ך, עלייה וקליטה 
באמצעות חברת אופק ישראלי, בסכומים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים בשנה 

כמו כן פועלת ההסתדרות הציונית בנושאים כספיים הכרוכים בכל הנוגע לכוח אדם ושכר של עובדי החטיבה להתיישבות, וכך גם 
הטיפול הכספי בפעילות היחידה לשליחות ציונית, הנותנת מגוון שירותים רחב לשליחי הצ"ע ואף לשליחי הסוכנות היהודית 

אי לכך מחזור הפעילות השנתי נאמד בכ-200 מיליון ₪ 

די אם נציין בצורה מומחשת בהשוואה לשנים עברו 

"שום כברת ארץ על פני האדמה לא הרבו לחמוד אותה כמו את 
ארץ ישראל, וכל כך הרבו העמים להשתוקק אליה, שמרוב השקיקה 
הלוהטת היא חרבה ויבשה... על קרקע זו, שעכשיו צומח בה כל כך 
מעט, צמחו אידיאות בשביל כל האנושות. ודווקא משום כך לא יוכל 
שום אדם להכחיש, שקיימת זיקה שלא תפקע לעולם בין עמנו לבין 

הארץ הזאת" 
)נאום הפתיחה בקונגרס הציוני השני(
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ירושלים, אב תש"פ | יוני 2020

חברים יקרים,

אני מתכבד לסקור בפניכם את עיקרי הפעילות של קרן היסוד בין השנים 2015 ל-2020 

קרן היסוד ממקדת את פעילותה בתמיכה בהון האנושי של מדינת ישראל, תוך תמיכה בעלייתם וקליטתם של עולים 
חדשים בישראל, ובשיפור איכות החיים וחיזוק האוכלוסיות המוחלשות, מינקות ועד שיבה 

בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, שותפתנו האסטרטגית, וממשלת ישראל, אנו תומכים בעשרות פרויקטים 
ומאפשרים לילדים ונוער בסיכון להתגבר על נסיבות חיים קשות; עוזרים לקשישים לחיות בכבוד ובנוחות; קולטים עולים 

חדשים ומחזקים את הפריפריה  כמו כן אנחנו מספקים סיוע מיוחד במצבי חירום ומשברים 

התוכניות והפעילויות שנתמכות על ידי קרן היסוד, בין היתר בתחומי הבריאות, החינוך, התרבות והרווחה, מסייעות בשיפור 
איכות החיים של מיליונים ברחבי ישראל מדי שנה 

בזמנים של משבר בישראל או בקהילות היהודיות ברחבי העולם, תורמי קרן היסוד פועלים לספק סיוע חירום מיידי ליהודים 
במצוקה  בימים אלה אנו מתמקדים בהענקת סיוע לתושבים בישראל, שהושפעו מאוד ממשבר הקורונה  זוהי חובתנו 

להבטיח שהפרויקטים שלנו יוכלו להמשיך להתקיים בזמנים קשים אלה ושעם ישראל ימשיך לקבל את התמיכה שהוא 
זקוק לה 

קרן היסוד מציינת השנה 100 שנים להיווסדה  זו היתה אמורה  להיות שנה של חגיגות, בישראל ובמגביות ברחבי העולם  
את ההכנות לוועידה השנתית החגיגית ולעשרות המשלחות שהיו אמורות להגיע לישראל ביטלנו 

נוכח המגיפה העולמית מיקדנו את הפעילות שלנו בתמיכה בקהילות הזקוקות לסיוע, והקשר עם קהילת קרן היסוד 
העולמית עברה בעיקרה לאמצעים הדיגיטאליים 

בשנה האחרונה, קרן היסוד שמה דגש משמעותי על ההכנות לועידה העולמית השנתית, אשר הייתה אמורה לציין 100 
שנה להיווסדה  לאור המגפה העולמית, כל החגיגות והמשלחות פנים בוטלו  בשל הנסיבות, עבדנו בחריצות כדי לתמוך 
בקהילות נזקקות וכדי לשמור על הקשר עם הקהילה העולמית של קרן היסוד, על אף המשבר  קהילות קרן היסוד בכל 

העולם ממשיכות להפגין איתנות ואחדות, גם במהלך המשבר 

על אף המשבר, קרן היסוד תמשיך לפעול יחד עם כל הקהילות, למען החברה בישראל, והקשר עמן ימשיך להיות הדוק, 
כפי שהוא היה במהלך 100 השנים האחרונות 

בכבוד רב,

סאם גרונדוורג,

יו"ר עולמי, מנכ"ל בפועל

יו"ר עולמי, מנכ"ל בפועל: סאם גרונדוורג | יו"ר, מועצת הנגידים העולמית: סטיבן לואי| קרן היסוד

קרן היסוד פועלת בלמעלה מ-60 קמפיינים ביותר מ-45 מדינות ברחבי העולם, למעט ארצות הברית  היא פועלת כגשר המחבר 
בין התפוצות לבין ישראל  התרומות שקרן היסוד מגייסת מסייעות בקידומם של פרוייקטים חברתיים משמעותיים העומדים על סדר 

היום של מדינת ישראל ושל עם ישראל 

בחמש השנים האחרונות קרן היסוד המשיכה את עבודתה היומיומית לקידום המטרות האסטרטגיות של מדינת ישראל, תוך שיתוף 
פעולה צמוד עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל וממשלת ישראל בנושאים בעלי חשיבות לאומית  היא משקיעה בעיקר בהון אנושי 

וביוזמות חברתיות שונות, שנבחרות על ידי התורמים בהתאם למטרות קרן היסוד 

בחמש השנים האחרונות, קרן היסוד עברה שינויים מינהליים  ב-2018, אליעזר )מודי( זנדברג סיים את כהונתו כיו"ר העולמי והוחלף 
על ידי סאם גרונדוורג  ב-2019, דיוויד קושיצקי סיים את כהונתו כיו"ר מועצת הנגידים, וסטיבן לואי התמנה לתפקיד כמחליפו  גרג 

מייזל סיים את תפקידו כמנכ"ל ב-2019 

קרן היסוד ממשיכה לנהל את פעילויותיה על בסיס תוכנית עבודה שנתית מסודרת ויעדים מוגדרים, שנקבעים מדי שנה, תוך שמירה 
על היכולת לטפל בצרכים המיידיים והמשתנים כשהנסיבות מחייבות זאת 

השנה, חלק ניכר מעבודתנו השנה מושפע כמובן מהמצב העולמי עקב התפרצות נגיף הקורונה והשפעתו על מגביות קרן היסוד 
ברחבי העולם  

לאחר מבוא זה אציג סקירה קצרה של הפעילויות המרכזיות שקרן היסוד עסקה בהן בין השנים 2015 ל- 2020, ומספר שינויים 

ארגוניים  

| תחומי משימה עיקריים: פעילויות מתמשכות
כמענה לאתגרים שעומדים בפני ישראל כיום, המשימה של קרן היסוד מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים:

סיוע לעלייה וקליטה
בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, קרן היסוד עוזרת להביא עשרות 

אלפי עולים חדשים לישראל מדי שנה ומעניקה להם את הכלים 
להשתלבות מוצלחת, בהן אוכלוסיות בסיכון 

קרן היסוד תומכת בתוכניות קליטה שונות  

35,312 עולים חדשים הגיעו לישראל, בסיוע הסוכנות היהודית וקרן 
היסוד  מדוברבעלייה של 16% לעומת 2018  

חיזוק החברה הישראלית באמצעות 
תוכניות חברתיות וחינוכיות, בדגש על 

הפריפריה ועיירות הפיתוח 
קרן היסוד מסייעת בצמצום פערים חברתיים וכלכליים בפריפריה באמצעות פרויקטים חברתיים מרחיקי לכת שמתמקדים 

באוכלוסיות פגיעות  

כמדי שנה, קרן היסוד מעניקה לאלפי ילדים ונערים מוחלשים במיוחד ברחבי ישראל את הכלים להשתחרר ממעגל העוני באמצעות 
פרויקטים חדשים וכן על ידי יוזמות ותיקות כמו 'פותחים עתיד', @Net, כפרי נוער ועוד 

כמו כן, קרן היסוד מסייעת לניצולי שואה ואזרחים קשישים נזקקים, באמצעות דיור מוגן ותוכניות אחרות, כמו הדיור 
הציבורי של עמיגור.
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קידום חינוך יהודי-ציוני בתפוצות
תוכניות קרן היסוד בישראל ובתפוצות נועדו לחבר בני נוער ומבוגרים לזהות היהודית 

שלהם, כשמדינת ישראל משמשת מרכז רוחני  

אחת מהתוכניות הבולטות היא 'פרויקט מסע', במסגרתו קרוב ל-10,000 מבוגרים 
צעירים מגיעים לישראל מדי שנה  לפרויקט מסע יש 200 תוכניות המציעות חוויות 

סוחפות ומשנות חיים בישראל ליהודים צעירים מחו"ל  
הסיכוי שהבוגרים של תוכניות אלה ימשיכו להיות 

מעורבים בחיים היהודיים גבוה פי שלושה מאשר בקרב 
עמיתיהם 

ברחבי העולם ישנם 120,000 יהודים צעירים בוגרי 
תוכניות מסע 

פרויקטים נוספים שקרן היסוד תומכת בהם כוללים 
מלגות לסטודנטים עולים חדשים, תוכניות להכשרת 

מורים, פרויקט תגלית )במדינות מסוימות( ועוד 

סיוע במצבי חירום ופרויקטים מיוחדים
כל שנה מביאה איתה סדרי עדיפויות ואתגרים רבים חדשים  לכן, בנוסף לתמיכה 

באזורי הפעילות ה"מסורתיים", תורמי קרן היסוד פועלים במהירות, על מנת 
להעניק סיוע מיידי כשישראל במצב חירום או כאשר מתרחשים משברים 

נגיף הקורונה )2020(
על אף שישראל מצליחה להתמודד עם מגפת הקורונה בצורה טובה יחסית והמגבלות התחילו להתבטל במאי 2020, היו ועודן 

קיימות השלכות חמורות על החברה הישראלית בזמן הקרוב  

נוכח המשבר וההשלכות הצפויות, קרן היסוד והסוכנות היהודית 
ממשיכות בעבודה המתמשכת לסייע למוטבים בפרויקטים שלנו:

ñ :פעילויות אלה כוללות בין היתר

ñ  סיוע לבתי חולים - גיוס כספים להקמת מחלקות קורונה לרכישת
מכונות הנשמה 

ñ  סלי מזון וחומרי חיטוי לקשישים המתגוררים בדיור המוגן של
עמיגור  קשישים וחולים כרוניים זקוקים לתשומת לב מוגברת כדי 

לשמור על בריאותם  3,400 סלי מזון הופצו לדיירים קשישים וחומרי 
חיטוי ומוצרי היגיינה הופצו ל-57 בתי אבות ברחבי הארץ 

ñ  פותחים עתיד - מתמקד בילדים בגילאי 8-14 ממשפחות
מוחלשות  בגלל המגיפה, רבים מההורים פוטרו או נשלחו לחופשה 
ללא תשלום, והם לא מסוגלים לספק לילדים צרכים בסיסיים  139 

שוברי מזון ניתנו למשפחות במצוקה 

ñ  סיוע לעולים חדשים - עולים חדשים הם אוכלוסייה פגיעה במיוחד
ללא דיור קבוע, ללא עבודות קבועות ועם ילדים שעדיין לא השתלבו במערכת החינוך  

כ-1,000 עולים חדשים הגיעו לארץ בחודש הראשון של נגיף הקורונה, והם בילו את השבועיים 
הראשונים בבידוד  350 טאבלטים חולקו לילדים על מנת שיוכלו להשתתף בשיעורים מקוונים 

ולשמור על קשר עם חברים 

ñ  סיוע לקהילות יהודיות של קרן היסוד בחו"ל - במיוחד באיטליה: סיוע למוסדות ציבור ולמשפחות שהושפעו לרעה
מהמגיפה  יחד עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל והפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, הקמנו קרן הלוואות לקהילות 

במצוקה בתפוצות 

ñ  פרויקט נטע@- כל הפעילויות צומצמו באופן דרמטי וכוח האדם קוצץ למינימום חלק מהמדריכים נשלחו לחופשה ללא
תשלום, אך ישנן פעילויות הממשיכות באינטרנט  במסגרת יוזמה מרגשת מאוד שהתחילה ממש לפני פסח, התלמידים 

והבוגרים של הפרויקט לימדו אוכלוסייה מבוגרת להתמודד עם כלים דיגיטליים על מנת לאפשר להם לשמור על קשר עם הילדים 
והנכדים ולהשיג שירותים מקוונים חיוניים )כגון מזון ותרופות( 

למען תושבי הדרום - טרור העפיפונים 
)2018 - 2017(

קרן היסוד ממשיכה לתמוך בתושבי הדרום, בעקבות הקיץ 
הטראומטי של טרור עפיפוני התבערה  

ñ .רכבי שטח מכבי אש נשלחו לדרום ונפרסו בשטח

ñ  300-ביוזמה משותפת עם הקרן לנפגעי טרור, עזרנו ל
ילדים לצאת לעשרה ימים במחנות קיץ. תוכניות אלו 

הציעו לילדי הדרום סביבה בטוחה שאפשרה להם ליהנות 
מחופשת הקיץ.

ñ  כחלק מהתמיכה המתמשכת שלנו בתושבי הדרום אנחנו
מספקים להם גם מיגוניות ניידות.

התורמים שלנו
קרן היסוד פועלת במגביות שלנו ברחבי העולם במגוון רחב של מסגרות, המגבית הכללית, התורמים הגדולים, ומגביות סקטוריאליות 

כגון חטיבות הנשים ומנהיגות צעירה  

בנוסף, פועלת קרן היסוד בשיתוף פעולה עם ידידי ישראל, אשר בשנים האחרונות הרחיבו את היקף פעילותם 

מרחבי הפעילות שלנו
מאוסטרליה לאמריקה הלטינית, מהמזרח לאירופה ומדרום אפריקה לקנדה, במהלך חמש השנים האחרונות, כל מרחב קיים 

אירועים וערך קמפיינים שונים, שחיברו את הקהילה המקומית בכל מגבית לקרן היסוד ולעם ישראל 
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חטיבת הנשים הבינלאומית
חטיבת הנשים הבינלאומית המונה 32 מגביות בכ-20 

מדינות, ממלאת תפקיד חשוב בעבודתה של קרן 
היסוד 

חטיבות נשים חדשות נפתחו בשנים האחרונות 
בליסבון, פורטו, ציריך, לוגאנו ורומא  כמו כן, יש לנו 

שותפות חדשה עם קרן אריות יהודה בבריטניה  

מפגשים אזוריים ובינלאומיים כללו את הכנס באירופה, 
את הוועידה האירופאית, בה נערכו חילופי הנשיאות 

של חטיבת הנשים הבינלאומית )2016(, יום חטיבות 
הנשים לציון 70 שנה למדינת ישראל )2018( ו"מפגש", 

הכנס הדו-שנתי בישראל )2017 ו-2019(  בכל אירוע 
השתתפו כ-70 נשים מרחבי העולם 

בנובמבר 2016, התמנתה הגברת פני הרסט לנשיאה 
העולמית של חטיבת הנשים הבינלאומית של קרן היסוד ובמאי 2020 מונתה לכהונתה השנייה 

במגביות ברחבי העולם מונו נשיאות מקומיות חדשות: דבורה אליה )פורטו(, אניטה עייאש )ליסבון(, דניס שכטר )ציריך(, רוברטה 
קאלו )רומא( וסוזי גרקו )לוגאנו( 

"מפגש 2019" כלל את חנוכת מרכז נטע@ המשופץ באשקלון, הפרויקט שחטיבת הנשים הבינלאומית אימצה לכבוד חגיגות 70 
שנה לעצמאות ישראל 

המנהיגות הצעירה הבינלאומית )דור המשך ופיתוח 
מנהיגות(

בשנים האחרונות הושם דגש מיוחד על חיזוק פיתוח מנהיגות צעירה כצעד 
אסטרטגי להבטחת העתיד של קרן היסוד על ידי שילוב מנהיגים חדשים 

בארגון  ברחבי עולם קרן היסוד 24 מגביות מנהיגות צעירה, 8 מהן הוקמו 
בחמש השנים האחרונות 

| סמינרים והכשרה
במסגרת המאמץ לטפח מנהיגות צעירה, שתיקח על עצמה בעתיד את 

הנהגת קרן היסוד, נערכו הכשרות, סמינרים וכנסים ברחבי העולם, ביניהם:

ñ  קשר - הסמינר על שם ג'וליה קושיצקי למנהיגות הבינלאומית הצעירה של קרן היסוד. הסמינר נערך מדי שנה, במקביל
לועידה העולמית של קרן היסוד, ומביא מנהיגים צעירים מכל העולם,כדי ללמוד על ישראל ועל גיוס כספים ולהתרשם 

מהתוכניות והפרויקטים החברתיים. המשתתפים חוזרים לקהילות שלהם כמנהיגים פעילים וחדורי מוטיבציה. נכון 
ל-2019, שמונה שנים מאז הוקמה התוכנית, מעל ל-250 משתתפים צעירים לקחו חלק ביוזמה חשובה ונדיבה זו.

ñ  ב-2020, בעיצומה של המגפה העולמית, השיקה יחידת דור המשך ופיתוח מנהיגות סדרה חדשנית ומוצלחת  במיוחד של
סמינרים מקוונים, InterConnection, אשר חיברה בין מאות מנהיגים של קרן היסוד מרחבי העולם באמצעות סדרה של 

סמינרים מקוונים, בהשתתפות מקבלי ההחלטות ומומחי המדיניות המובילים בישראל )בין המשתתפים: שגריר ישראל 
בארה"ב, רון דרמר, שגריר ישראל באו"ם לשעבר, רון פרושאור, הסופר והוגה הדעות מיכה גודמן, תא"ל במיל' סימה 

ואקנין, העיתונאי נדב אייל ועוד(.

I-Link
הרשת העסקית שלנו  לצעירים באירופה  במהלך חמש השנים האחרונות תוכנית זו 
חיברה בין חברי  I-Link למומחים בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, העסקים, החיים 

היהודיים, המנהיגות, מדינת ישראל ועוד 

מדי שנה נערכים סמינרים בינלאומיים באירופה, המספקים פלטפורמה לאותם אנשי 
מקצוע צעירים, המאפשרת חיזוק הקשר לישראל, תוך רכישת מידע רלוונטי ועדכני  

בנוסף לסמינרים באירופה, חברי I-Link הגיעו לישראל במשלחות שנבחרו בקפידה, 
במהלכן הם נחשפו להשפעה של קרן היסוד על החברה הישראלית ונפגשו עם מנהיגים 

מתעשיית ההיי-טק המקומית 

הפורום
כנס הפורום הוא מפגש של קבוצת העילית של מנהיגים יהודים צעירים מרחבי העולם, בגילאים 25-45 

כנסי הפורום נערכו בסן פרנסיסקו ועמק הסיליקון )2012(, ניו יורק )2013( וישראל )2014(, ומשכו אליהם מנהיגים יהודים צעירים 
מכל העולם, שזכו להכיר חברים חדשים ולפתח קשרים ברמה הבינלאומית 

במאי 2017, כנס הפורום נערך בלונדון, בהשתתפות 55 מנהיגים צעירים מרחבי העולם  בין הדוברים בכנס היו הרב לורד ג'ונתן 
זאקס, הסופרת ג'יי קיי רולינג, ג'ימי ויילס )מייסד ויקיפדיה( והלורד ג'ייקוב רוטשילד אשר דיבר על יום השנה להצהרת בלפור 

| התורמים הגדולים

)ILR( מפגש המנהיגים הבינלאומי
האירוע היוקרתי ביותר של העולם היהודי מכנס את 

התורמים הגדולים מהפדרציות של צפון אמריקה 
ועמיתיהם ממגביות קרן היסוד ברחבי העולם 

כנס ILR נערך מזה 32 שנה בערי בירה ברחבי 
העולם, ומאפשר למשתתפים להיפגש עם בני 

מלוכה, נשיאים וראשי ממשלה וכן עם נציגים בכירים 
של הממשלה, העסקים, האמנות והתקשורת, 

לרבות חברים בקהילה היהודית המקומית 

150 המשתתפים הם בין התומכים הגדולים ביותר 
שלנו  מדובר בנדבנים שתורמים למגוון תחומים רחב, 

מנהיגים מכל מגביות קרן היסוד, ומ-23 מדינות 
ו-20 ערים גדולות בארצות הברית 

בדצמבר 2015, נערך הכנס בקייפטאון, דרום 
אפריקה, בנוכחות 153 משתתפים  התוכנית כללה 

ארוחת גאלה עם זוכה פרס נובל לשלום ונשיא דרום אפריקה לשעבר פרדריק וילם דה קלרק 

באוקטובר 2017, כנס ה- ILR נערך בטורונטו, קנדה, בנוכחות 223 משתתפים ודוברים, לרבות ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו, 
ראש הממשלה לשעבר סטיבן הארפר, ונשיא ארה"ב לשעבר ג'ורג' וו  בוש 

ב-2019, נערך כנס ה- ILR במוסקבה  השתתפו בו  156 תורמים מרחבי העולם  הנשיא ולדימיר פוטין דבר בפני המשתתפים, וקיבל 
את פרס ישעיהו של קרן היסוד על תמיכתו בקהילה הישראלית ברוסיה ועל המאבק נגד האנטישמיות 
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כנס המנהיגות האזורית של אמריקה הלטינית - פונטה דל אסטה, אורוגוואי
כנס המנהיגות האזורית של אמריקה הלטינית הדו-שנתי 

התקיים בפונטה דל אסטה, אורוגוואי, בהשתתפות תורמים  
מארגנטינה, ברזיל ואורוגוואי  

לאור משבר הקורונה וביטול הוועידה העולמית של קרן 
היסוד, התקיים במקומה אירוע וירטואלי למנהיגות אמריקה 
הלטינית, בהשתתפות מעל ל-4,000 בתי אב  בכנס המקוון 
התארחו דוברים מתחומי עשייה שונים ומתעשיות מגוונות, 

בהן תעשיית הקולנוע והבידור 

הכנס נתן למשתתפים הצצה לפרויקטים של קרן היסוד 
בישראל והציג פאנלים של מנהיגות קרן היסוד 

ידידי ישראל
גיוס תרומות בקרב ידידי ישראל הלא יהודיים ברחבי העולם 

משמש כלי אסטרטגי מרכזי עבור קרן היסוד  בין התורמים נכללים ארגונים נוצרים, כנסיות ואנשים פרטיים  

ב-2015, הפעילויות של ידידי ישראל התרחבו גם לאסיה  מרחב ידידי ישראל ייסד מגביות פעילות באינדונזיה, טיוואן,  סינגפור, 
מלזיה, ויאטנם, תאילנד, הפיליפינים, אוסטרליה וסקנדינביה  הוקמה חטיבת נשים בינלאומית, שפועלת בסינגפור, גרמניה, טיוואן 

ומדינות נוספות  

ידידי ישראל, תומכים נלהבים במדינת ישראל, אירגנו במהלך חמש השנים האחרונות אירועים ברחבי העולם, לצד ביקורים ומשלחות 
לישראל 

המטרה העיקרית לשמה הם תורמים היא העלייה לישראל, מתוך אמונה בהגשמת הנבואה המקראית על ידי החזרת העם היהודי 
לארץ אבותיו 

אירועים רבים התקיימו בעולם יחד עם ידידי ישראל, בין הגדולים שבהם:

ñ )2016-2017( כנסים בבנגקוק, תאילנד

ñ )2017( הכנס השנתי השמיני של ידידי ישראל וקרן היסוד, סינגפור

ñ )2018( ארוחת האח"מים השנתית התשיעית בסינגפור

ñ )2019( אירוע לכבוד ערב יום העצמאות של ישראל בסינגפור

ñ )2020( ערב לכבוד בני הברית הנוצרים שלנו

| תחומי פעילות נוספים של קרן היסוד

משלחות
משלחות קרן היסוד מהוות כלי מגביתי לגיוס כספים לפרוייקטים של קרן היסוד והסוכנות היהודית  

במסגרת תוכנית המשלחת, המשתתפים 
מבקרים בין היתר בלפחות 2-3 פרוייקטים, 
נפגשים עם מוטבים שנהנים מתמיכת קרן 

היסוד, עם דמויות בולטות בחברה הישראלית 
וכן עם מנהלים בכירים של הארגון  

בשנת 2015 הגיעו 2,116 משתתפים ב- 62 
משלחות וימי קרן היסוד

בשנת 2016 הגיעו 2372 משתתפים ב- 63 
משלחות וימי קרן היסוד

בשנת 2017 הגיעו 2244 משתתפים ב- 46 
משלחות וימי קרן היסוד

בשנת 2018, )שנת ה-70 למדינת ישראל(, הגיעו 2659 
משתתפים ב-53 משלחות וימי קרן היסוד

בשנת 2019 הגיעו 1287 משתתפים ב-38 משלחות וימי קרן 
היסוד

הכוונה בשנת 2020, לפני התפשטות הקורונה, היתה לחגוג 
את שנת ה-100 של קרן היסוד עם למעלה מ- 1700 

משתתפים )מספר זה לא כולל את המשלחות שהיו צריכות 
להגיע במחצית השנייה של השנה( 

יום קרן היסוד - משלחות מקהילות יהודיות בארצות קרן היסוד, שמגיעות לישראל, ובמסגרת התוכנית מקבלות יום שמוקדש 
לחשיפתן לעבודת קרן היסוד 

ב-5 שנים האחרונות ביקרו בארץ משתתפים מ- 40 מדינות קרן היסוד 

 )Walk Israel( בשנת 2015 ייסדה קרן היסוד מיזם חדש - משלחת בינלאומית חמש שנתית של שביל ישראל

בכל שנה צועדים משתתפי המשלחת בקטע אחר של שביל ישראל מצפון לדרום, וממזרח למערב, עד לסיום בירושלים  ההכנסות 
מדמי ההשתתפות של חברי המשלחת מועברות כתרומה לילדי פרויקט פותחים עתיד 

כנס הנשיאים
כנס הנשיאים הוא ההזדמנות הטובה ביותר עבור נשיאי מגביות מרחבי העולם להיפגש ולדון בנושאים עמם כל אחד מהם מתמודד 

במגבית המקומית 

כנס הנשיאים הרביעי נערך בתל אביב, במאי 2019, לפני כינוס הוועידה העולמית, בנוכחות מספר שיא של משתתפים - 32 
נשיאים, שייצגו 22 מגביות  

בכנס הנשיאים לשנת 2019 הנשיאים השתתפו ביומיים של מפגשים שעסקו במגוון נושאים, בהם:

ñ מגמות עסקיות בעתיד וההשפעה שלהן על עולם גיוס הכספים

ñ חזון חמש השנים של קרן היסוד ואיך ניתן להפוך אותו למציאות

ñ  שיטות פעולה מומלצות לגיוס כספים
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הוועידה העולמית השנתית 
כמדי שנה, במשך חמש השנים האחרונות, קרן היסוד ערכה את הוועידה העולמית השנתית שלה בחודש יוני, בנוכחות  משתתפים 

ממגביות קרן היסוד ברחבי העולם  בשנת 2016 הוחלט לקיים את הוועידה העולמית השנתית בחודש מאי, במקביל לאירועי יום 
הזכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות של ישראל 

כאמור, הוועידה העולמית של שנת 2020 היתה אמורה להוות חלק מרכזי בחגיגות לציון שנת ה- 100 לקרן היסוד; ואולם, עקב 
המגיפה העולמית, הוועידה בוטלה  

הוקרת תורמים
קרן היסוד ממשיכה להוקיר את המנהיגים והתומכים המוערכים שלה, על ידי הענקה של פרסים שונים, בהם פרס נדיב, פרס 

גולדשטיין, פרס יקיר קרן היסוד,פרס המצוינות של חטיבת הנשים ופרס אביחי למנהיגים צעירים מצטיינים  במהלך חמש השנים 
נערכו טקסים שונים בהם קרן היסוד הביעה את הערכתה למנהיגים והתורמים שלה  באירועים אלה נכחו ראש הממשלה בנימין 

נתניהו, נשיא המדינה ראובן ריבלין ושמעון פרס ז"ל 

שיווק, תקשורת ומדיה חדשה
קרן היסוד עברה תהליך מיתוג מחדש בשנים האחרונות, במסגרתו שודרגו כלי השיווק שלה והושקה אסטרטגיה דיגיטאלית חדשה 

קרן היסוד מנהלת שני עמודי פייסבוק פעילים, כאשר בעמוד המרכזי יש למעלה מ- 145 אלף חברים, ובעמוד המוקדש לידידי 
ישראל יש למעלה מ- 195 אלף חברים  בסה"כ, יש לקרן היסוד 340,000 חברים בפייסבוק 

במשך השנים האחרונות יישמנו תוכנית דיגיטלית חדשה, הכוללת בין היתר שימוש במודעות של גוגל, ניוזלטרים ונוכחות פעילה 
ביוטיוב  בשנת 2019, השקנו את אתר האינטרנט החדש שלנו 

יישום האסטרטגיה הדיגיטלית 
החדשה ממשיך להניב תוצאות 

טובות ומאפשר לחטיבה לתקשורת 
שיווקית לחבור לקהילה הבינלאומית 

של קרן היסוד ולספק לה כלים 
ותכנים שיווקיים משמעותיים  

מקמפיינים דיגיטליים לשידורים 
חיים ברשת, סוג התוכן מגוון ומוביל 

לשיעורי מעורבות גבוהים  

במהלך מגיפת הקורונה, התוכן 
והמעורבות הפעילה של קרן היסוד 
ברשתות החברתיות הניבו תוצאות 
חיוביות ודאגו שמשפחת קרן היסוד 

תישאר מעורבת ומעודכנת  

במהלך חמש השנים האחרונות, הפיקה החטיבה לתקשורת שיווקית חמש מאות סרטים, בנוסף להפקתם של חומרי שיווק 
שנשלחו לנציגים של קרן היסוד ברחבי העולם, למרחבים וליחידות בלשכה הראשית בירושלים  

הכלים השיווקיים האלה משמשים את המגביות שלנו ברחבי העולם ומאפשרים להם לשמור על החיבור שלהם למדינת ישראל, 
ולפעול למען עם ישראל 

"אף לא לשנייה אחת ואף לא בהרהור אחד לא נטשתי את תכנית 
באזל. באחד הרגעים הקשים כשחשבתי כי אבדה כל תקווה... רציתי 

אכן להציע לכם גם הוראת שעה...

אך לאחר שהתוודעתי אל המתחולל בלבותיכם, אני רוצה לומר לכם 
עכשיו, בלשון אבותינו, דבר נחמה עתיק-יומין –

 שבאותה שעה עצמה הוא גם התחייבות לעצמי: 
אם אשכחך ירושלים תשכח  ימיני". 

)נאום הנעילה בקונגרס השישי(
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