ידיעון ההסתדרות
הציונית העולמית
גיליון מס'  19אוקטובר-דצמבר 2019

,

דבר היו"ר

שלום לכולם,
סיימנו את  2019בתנופת עשייה גדולה שקיימנו בחודשים
האחרונים של השנה במקומות שונים בעולם .פתחנו בישראל את
אירועי  100שנה לעלייה השלישית במסגרת 'פסטיבל מספרי
סיפורים' בתיאטרון גבעתיים ובהמשך צרפנו לכך גם את אירועי
 100שנה לארכיון הציוני .בחודשים אלו מוצגת במוזיאון ישראל
תערוכה יפה ומעניינת אודות האנייה רוסלאן שהגעתה לנמל יפו
מציינת את תחילת העלייה השלישית .במשך השנה יתקיימו
אירועים נוספים שיעסקו בעלייה השלישית .כולם ביוזמת
ההסתדרות הציונית ובמעורבותה.

במקביל ,התקיימו לאחרונה מספר כנסים בתחומים מגוונים
ובהשתתפות מאות אנשים .במצטבר ,אלפי אנשים נחשפו
בחודשים האחרונים לפעילות ההסתדרות הציונית העולמית.
יבורכו כל העוסקים בקיום הפעילות המבורכת הזאת .חלק
מהכנסים נכנסו כבר למסורת של יציבות ונשמח כולנו
בהמשכיותם בעתיד.
בימים אלו אנו נכנסים למערכת בחירות לקראת הקונגרס .נקווה
שתנופת העשייה של ההסתדרות הציונית תחזק את הארגון בכל
אתר ותעודד אנשים נוספים להצטרף לשורות התנועה הציונית.
בברכה,
אברהם דובדבני (דובדב)
יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

הוועד הפועל הל" ז 5/
" חזון התנועה הציונית-הדור הבא ,אתגרים ומעשים"
מושב הוועד הפועל הציוני התכנס השנה בבירת הנגב ,באר שבע ,בסימן  70שנה 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 לעתידנות עסקית וד"ר
מיה ויזל שדיברה על "חדשנות פדגוגית בדור הY". -
לאורך המושב שולבו צעירים מהארץ ומהתפוצות אשר שיתפו בפרויקטים בהם הם מעורבים.

חברי הוועד הפועל יצאו לסיורים מרתקים ביישובי עוטף עזה ובהם כרם שלום ,נחל עוז,
בארות יצחק ,שדרות ועוד .הסיורים הסתיימו באירוע חגיגי 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  100שנה לארכיון הציוני ,כשברקע הוצגה תערוכה לציון 70
שנה לבאר שבע שהוכנה יחד עם הארכיון.
בהכנות של התיקים לכל חברי הועד הפועל שולבו עובדים בעלי מוגבלויות.
.

יו"ר ההנהלה  ,אברהם דובדבני  ,ברומניה
תואר דוקטור של כבוד לאברהם דובדבני (דובדב )
ב 5-בנובמבר  2019העניק נשיא האוניברסיטה הלאומית למדעי המדינה בבוקרשט,
פרופ '  Remus Pricopieתואר דוקטור של כבוד " " Doctor Honoris Causaלמר
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
המדינה.

כמו כן צוינו שיתופי הפעולה בין אוניברסיטת  SNSPAלהסתדרות הציונית
העולמית בהקמת מרכז הרצל ,מרכז ללימודי ישראל והתנועה הציונית באוניברסיטת
. SNSPA
בטקס השתתפו גם :שגריר ישראל ברומניה ,מר דויד סרנגה ,נשיאת קרן לאודר-
רעות ,הגב ' טובה בן נון ,פרופ ' דן קורן ודובי ברגמן.

ביקור אצל נשיא מדינת רומניה
במסגרת הביקור ברומניה ,נפגשו יו"ר ההסתדרות הציונית ומר דובי ברגמן עם נשיא
רומניה Mr. Klaus Werner Iohannis.
נשיא רומניה שמח מאוד על פגישתם וציין שהוא רואה חשיבות רבה בפגישה 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.

היחידה לגיוס כספים
מחזון לציונות  -כנס הרצל הראשון לציונות עכשווית
כנס הרצל אורגן על ידי היחידה לגיוס משאבים בראשותו של דובי ברגמן .רעיון הכנס היה  -בחינת המאזן ,המעש והאסטרטגיה הציונית בימינו לאור חזונו של
הרצל לפני למעלה מ 120-שנה .מרצי הכנס ומשתתפי הפאנלים השונים ייצגו את בכירי האקדמיה ,מעצבי המדיניות ,כלכלנים וחוקרי מדע המדינה וחלוצי
הטכנולוגיה והביו טכנולוגיה בישראל.
מורשת הרצל ,החזון והמעשה הציוני ,נבואות העתיד ,כל אלו בפרספקטיבה של עבר ,הווה ועתיד הוצגו בכנס תוך דגש על העתיד .הוצגה חשיבותם של
המוסדות בימינו ,בעיקר של ההסתדרות הציונית העולמית כמי שהגשימה את חזונו של הרצל בהקמת המדינה .הכנס עסק גם בבחינת החזון ההרצלייני במדינת
ישראל והאם אנו חברת מופת ,בה אדם זוכה לזכויות ללא קשר לדתו ,מינו או גזעו ,האם אנו חיים ב 'מדינה יהודית ' או ב 'מדינת היהודים '.
האירוע כולו היה בחסות נשיא המדינה ,מר ראובן (רובי( ריבלין ,והשתתפו בו אורחים נכבדים מחו" ל בהם סנטור ג' ו ליברמן ,מועמד לסגן נשיא ארצות הברית
ופרופ ' סטנלי פישר ,לשעבר נגיד בנק ישראל .מישראל השתתפו בכירי האקדמאים ,בהם פרופ' שלמה אבינרי ,פרופ ' אניטה שפירא ,פרופ ' אריאל פלדשטיין,
הרב ד" ר בני לאו ואחרים .מהתחום הכלכלי השתתפו מנכ" ל בנק לאומי ,מר חנן פרידמן ,יו"ר בנק לאומי לשעבר ,מר דוד ברודט ,מהתחום הביו טכנולוגי
השתתפו פרופ ' מנואל טרכטנברג ,פרופ ' אמנון שעשוע ומר שלמה דברת.

לראשונה בכנס מסוג זה שותפו צעירים רבים בדיונים ונערך " דיבייט" "מחזון למציאות" של נבחרת ישראל לאולימפיאדת הוויכוחים הבינלאומית.
הכנס שנמשך יומיים תוכנן עבור 200-משתתפים אך בפועל השתתפו בו כ 600-איש .הוא התקיים במרכז הרצל ובסיועו ,בזכות נדיבות תורמים רבים ובראשם
ד" ר נסים לוי ,בניהולו האקדמי של פרופ ' איתמר רבינוביץ ובעזרתם של פרופ ' דן קורן ודובי ברגמן .
הכנס נתמך כספית על ידי המועצה הציבורית להנצחת הרצל ובנק לאומי לישראל .תגובות רבות שהגיעו בירכו על הכנס ועל תכניו ,ובעקבותיו יתקיימו בעתיד
כנסים נוספים בארץ ובעולם.

המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות
כנס למאבק באנטישמיות באירופה
למעלה ממאה ושלושים מנהיגים ,מ 16-מדינות שונות הגיעו לכנס אירופה
למאבק באנטישמיות ,שארגנה המחלקה לפעילות בישראל ולמאבק
באנטישמיות .הכנס התקיים בפריז ,על רקע אימוץ האסיפה הכללית בצרפת
את הגדרת האנטישמיות ,המשווה בין אנטי ציונות לאנטישמיות .בכנס
הועברו סדנאות מפי טובי המרצים בתחום .כיבדה את הכנס בנוכחותה
שגרירת ישראל בצרפת הגב׳ עליזה בן נון ,שהדגישה את החשיבות שבהמשך
המאבק באנטישמיות ,תוך דרישה חד משמעית מהשלטונות לאכוף את החוק
ולהילחם בתופעה באפס סובלנות.

בין המרצים הרבים בכנס בלטו גם נשיא הקונסיסטואר יואל מרגי ,ד״ר ג׳ק
קופפר והעורך הראשי של ישראל היום בעז ביסמוט ,נציגים מהאקדמיה
בצרפת ומהקהילות הלא-יהודיות.

כנס למאבק באנטישמיות בדרום אמריקה
למעלה מ 120-מנהיגים יהודים מרחבי אמריקה הלטינית הגיעו לכנס למאבק
באנטישמיות ובתנועות החרם ,שקיימה המחלקה לפעילות בישראל ולמאבק
באנטישמיות בסאן דיאגו ,צ 'ילה ,במהלך חודש ספטמבר השנה .לכנס הגיעו
ראשי ארגונים וקהילות ,מנהיגים ופעילים מקומיים ונחשפו למגמות ,לאופי
ולדרכי ההתמודדות עם האנטישמיות הגואה באמריקה הלטינית בפרט ובעולם
בכלל .את הכנס כיבדה בהשתתפותה שגרירת ישראל בצ 'ילה ,הגב ' מרינה
רוזנברג שאף נחשפה למתקפות אנטישמיות בחשבונותיה ברשתות החברתיות .בין
מהמרצים הרבים השתתפו נציגי הכנסייה הקתולית ,עיתונאים ,סטודנטים
ומומחים שונים מהתחום.
סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית ,יעקב חגואל ,שעמד בראש הכנס
אמר כי "השתתפותם של למעלה מ 120-מנהיגים יהודים מצ'ילה ,ברזיל,
אורוגוואי ,ארגנטינה ,גואטמלה ,פרו ,מקסיקו ,ונצואלה ופנמה מעידה על הצורך
והרצון להתאחד מכל רחבי דרום אמריקה ,כדי לתת מענה לתופעה המדאיגה .אנו
נמשיך להיאבק יחד באנטישמיות ובתופעות החרם תוך מתן מענה בזמן הנכון
ובדרכים הנכונות".

המחלקה לתפוצות

מרכז הרצל
חג הסיגד במרכז הרצל
לרגל הסיגד שמחנו לארח בהר הרצל בני נוער צעירים שהוריהם עלו
ארצה בדרך חתחתים ,והגשימו חלום של דורות.
כשהרצל חלם באירופה על מדינת היהודים ,אבא מהרי חלם באתיופיה
על אותו דבר.
החלומות שלהם נפגשו כאן ,בירושלים.

הענקת פרס ירושלים לראש ממשלת אוסטרליה
ראשת המחלקה לתפוצות ,גוסטי יהושע ברוורמן ,העניקה בחודש נובמבר
האחרון בסידני ,אוסטרליה ,את פרס ירושלים היוקרתי של ההסתדרות הציונית
העולמית לראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון.
לציון זכייתו קיבל מוריסון שופר עשוי כסף ומעוטר בתבליט ענף עץ הזית.
הפרס הוענק לו על תמיכתו בישראל בזירה הבינלאומית ועל כך שהוא מהווה
ידיד אמת של הקהילה היהודית בארצו.

כנס iVision
 250איש מכל רחבי אירופה הגיעו לכנס השלישי של המחלקה שהתקיים השנה
במרסיי ,ויחד עם המגוון האנושי הרחב של המשתתפים כמו גם המרצים
והסדנאות ,הצלחנו ליצור חוויית 'ביחד ' מרגשת ומשמעותית.
ריגשה במיוחד אורחת הכבוד של הכנס ,זוכת פרס ישראל ,הגב ' מרים פרץ.

בתמונה :בני עולים מאתיופיה באנדרטה לחללי העולים בדרכם מאתיופיה
לישראל ,במרכז הרצל.

מוסף מיוחד לציון
 70שנה להר הרצל
 70שנה אחרי הפיכתו של
הר הרצל לאייקון לאומי,
במרכז הרצל לא מפסיקים
לעשות ציונות.
הכל על העשייה בגיליון
מיוחד של מקור ראשון.
http://www.herzl.org.il/file
s/articles/Mt_Herzl_70_m
agazine.pdf

הרצל ' מדליק ' בהר

כנס "על חבל דק ,ישראל תפוצות – עם אחד ?"
המחלקה קיימה את הכנס זו השנה הרביעית ברציפות ,בשותפות עם אונ' בן
גוריון בנגב ,ובהשתתפותם של מאות חניכי מכינות קד"צ ומאה חניכי "שנת"
מצפ"א .את הכנס סיכמה שירן ממכינת צה"לי" :היה ממש מדהים .חידש לי המון.
לא יצא לי הרבה לחשוב על הנושאים האלו ,ונראה לי שעכשיו אני אהיה יותר
ערנית ורגישה ליהודים בתפוצות! הארגון היה מעולה .שאפו".

כבכל שנה מרכז הרצל הזמין את הציבור לחגוג את ימי האורים בהדלקת
נרות חגיגית ,שירים וסופגניות וכמובן סיור העששיות בהר ,שהפך כבר
למסורת.

המחלקה לעידוד עליה

המחלקה למפעלים ציוניים
הארכיון הציוני מגיע למוזיאון ישראל
התכבדנו לפתוח את התערוכה " והספינה שטה :חלוצי תרבות על סיפון
ה 'רוסלאן '" מאוספי הארכיון הציוני המרכזי במוזיאון ישראל .התערוכה
מוצגת לרגל  100שנים להקמת הארכיון ולהגעת האנייה 'רוסלאן' לנמל יפו,
אירוע המסמל את תחילתה של העלייה השלישית .באמצעות יצירות אמנות,
קטעי סרטים ישנים ,תצלומים ,כתבי-יד ומסמכים היסטוריים מהארכיון
הציוני ואחרים ,שרובם נחשפים לראשונה ,התערוכה פורסת את תרומתן
והשפעתן של דמויות בולטות לפיתוח החברה ,התרבות והאמנות בארץ.
אנו מזמינים אתכם לבקר במוזיאון ,להתרשם מאוצרות הארכיון המוצגים
בתערוכה ולהיחשף לפרק מופלא בהיסטוריה הציונית.

ארה"ב " :חג האורים הציוני"
בחג החנוכה ,במהלך ביקורה של ראשת המחלקה לעידוד העלייה ,מרינה
רוזנברג-קוריטני בארה"ב ,נערכו  17אירועים מרשימים ברחבי המדינה
הענקית .מחופה המערבי עד לחופה המזרחי ,בהם השתתפו יותר מ4,000-
(!) יהודים .היה זה חג אורים יהודי עבור אלפי יהודים אשר רבים מהם
נחשפו לפעילות מעודדת עלייה בפעם הראשונה בחייהם .אחד האירועים
הגדולים והמרשימים ביותר נערך הפעם בחוף המערבי:
ב 22-בדצמבר נערך בניו-יורק "יריד ישראלי" – יום שכולו אור ,שמחה,
אמנות ,ציונות ועידוד עלייה ,ובו השתתפו כ 950-יהודים דוברי רוסית.
כיבדו בנוכחותם ובהשתתפותם נציגים של הסגל הדיפלומטי הישראלי,
חברת אופק ישראל ,משרד הקליטה וכמובן ,המוסדות הלאומיים .בתכנית,
מלבד הרצאות וסמינרים מעניינים ,הייתה גם כיתת אמן קולינרית ומופע
של הכנר הישראלי הדגול ,סנייה קרויטר.

כנס ציונות ודמוקרטיה ראשון

צרפת " :מועדון העברית" ועוד עשרות פעילויות ופרויקטים
במסגרת "שבוע העברית"
בסוף נובמבר נערך בצרפת שבוע העברית – פרויקט רחב ממדים וחדשני
של אולפני העברית שמפעילה המחלקה .במהלך שבוע זה העברית הייתה
גולת הכותרת בשיח הציבורי בקרב יותר מ 120-אלף יהודי צרפת .התכנית
כללה עשרות פעילויות ,אירועים ,מפגשים והשקות של פרויקטים חדשים.
באירועים אלה נטלו חלק פעיל בין היתר גיל חובב – כוכב תקשורת ישראלי
ונכדו של אליעזר בן יהודה ,מנכ"ל אופק ישראלי מר שמעון כהן ,נשיא
האקדמיה לשפה העברית ,פרופ ' משה בר-אשר ,מנהיגי הקהילות היהודיות,
ראשי ארגונים יהודיים בצרפת ועוד.
במסגרת שבוע העברית נערכו יותר מ 220-אירועים ב 15-ערים ,בהם
השתתפו בפועל יותר מ 10,000-איש מ 40-קהילות וארגונים 120 ,כיתות
אולפן של המחלקה 40 ,בתי כנסת ו 50-כיתות בבתי ספר יהודיים .הודות
למסע פרסומי רחב ממדים בכלי תקשורת ורשתות חברתיות נחשפו
לנושאים ,מסרים ואירועים של שבוע העברית יותר מ 120-אלף יהודי צרפת
ובלגיה.

בחודש נובמבר התקיים לראשונה כנס 'ציונות ודמוקרטיה ' של המחלקה
למפעלים ציוניים ,שעסק בקשר הבל-ינותק בין דמוקרטיה וציונות .מושבי
הכנס עסקו בנושא מזוויות המשפט ,החינוך ,הפוליטיקה ,התרבות והרוח,
ויצרו שיח תוסס וענייני אודות סוגיות בוערות בחברה הישראלית .הכנס
התקיים במעמד יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית ,אברהם דובדבני ,שברך
באירוע ואמר כי "אי אפשר לקיים את המדינה הזו בלי ציונות אבל גם אי
אפשר לקיים את המדינה הזו בלי דמוקרטיה ולכן חייבים למצוא ולראות
את כל נקודות המתח ונקודות ההשקה של שתיהן כדי להוביל את העתיד
בדרך הנכונה".
קהל גדול של מאות אנשים הגיע לקחת חלק בכנס והפך אותו להצלחה
גדולה!

המערך לשירותים אורתודוכסיים בתפוצות
חנוכת ספריה יהודית-ציונית בוורצלב

חוברת אישים ואירועים באיטלקית

ביוזמת המערך לשירותים רוחניים בתפוצות ,בהסתדרות
הציונית העולמית ,התקיים בבית הקהילה היהודית בוורצלב,
פולין ,טקס חנוכת ספריה יהודית -ציונית.
בספריה שנתרמה על ידי המערך יש ספרי יסוד ביהדות ,בשפה
העברית ובאנגלית לצד ספרים העוסקים בציונות ובמדינת ישראל
.
בטקס השתתפו עשרות אנשים וביניהם :נשיאת הקהילה היהודית
בוורצלב שהיא גם ראשת איחוד הקהילות היהודיות בעיר ,קלרה
קווג'ייסקה ,הרב מיכאל שודריך ,רבה של פולין ,הרב דוד בסוק,
רב הקהילה והרב יחיאל וסרמן ,ראש המערך לשירותים רוחניים
בתפוצות ,שארגן את הסיור.

לקראת כ״ט בנובמבר ,יום הכרזת האו״ם על מדינה יהודית ,הוציא לאור המערך
לשירותים רוחניים ,בהסתדרות הציונית העולמית ,חוברת על אישים ואירועים
בתנועה הציונית בשפה האיטלקית .
בשנתיים האחרונות יצאה החוברת בשש שפות :עברית ,אנגלית ,רוסית ,ספרדית,
צרפתית וגרמנית .החוברות נשלחו למאות קהילות יהודיות.

החוברת באיטלקית ,חולקה השבוע ,בטקס חגיגי ,לתלמידי כיתות התיכון בבית
הספר היהודי ברומא.

בתמונה :הרב ראובן קולמבו מנהל בית הספר ,הרב יחיאל וסרמן,
אילן פרידמן וחנן מגל ,שליח בן עמי באיטליה

האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
ועידת נצ"ר בחבר המדינות העצמאיות מפיקה לקחים חדשים
מהניסיון
בשלהי אוקטובר  , 2019התכנסו בבלארוס כ 60-בני נוער וצעירים לכנס של
נצ"ר  -תנועת הנוער הציונית-רפורמית .הביטוי של בן זומא " ֵאיזֶהּו ָחכָ ם?-
ּלֹומד ִמכָל ָא ָדם"( .קרי ,מיהו אדם חכם? מי שלומד משהו מכל אדם) היה
ַה ֵ
הנושא המרכזי של הכנס.
המשתתפים בילו שלושה ימים בסדנאות ,מפגשי למידה ,תפילות ועוד סביב
נושאים כמו :ציונות ,התנועה הפרוגרסיבית הגלובלית שלנו ,לוח השנה
היהודי ,השבת שלי ,מיסטיקה יהודית ועוד .הוועידה כללה גם "מושבי שמע"
מדי ערב בהם לומדים טקסט יהודי עם רבנים מקומיים וסטודנטים לרבנות,
ומקיימים מפגשים לקראת קבלת השבת.

התנועה המסורתית
מחנה "נוע"ם אליס ביחד" ארגנטינה
בין התאריכים  20-26בדצמבר התקיים בארגנטינה מחנה " נוע"ם אליס ביחד" – המחנה הגדול ביותר של התנועה המסורתית באמל"ט .המחנה כלל  8קהילות
שונות ,מעל  900חניכים 156 ,מדריכים ו 12-רבנים.
המחנה דוגל בעקרונות הבסיס של התנועה המסורתית – הלכה ,ציונות ,תיקון עולם ,שוויון ועוד .למחנה הגיעו שתי מדריכות מהקהילה המסורתית בישראל,
מדריכים מברזיל ,צ 'ילה ואפילו מאיקיטוס (פרו).

החטיבה להתיישבות
להיות בצמיחה תמיד
יו"ר החטיבה להתיישבות ,גאל גרינוולד ,ומנכ"ל החטיבה ,צביקי בר חי ,יצאו עם צוות החטיבה
להתיישבות לסיור מקצועי בשומרון .הסיור החל ביישוב מגדלים שבמזרח השומרון ,המשיך
לשבי שומרון והסתיים ברחלים.
הצוות נחשף לאתגרים החברתיים וההתיישבותיים בפניהם עומדים היישוב הצומח מגדלים וכן
היישוב הוותיק שבי שומרון.
ברחלים התקיים טקס חנוכת מרכז היישוב החדש שהוקם בהשקעה של שני מיליון שקלים.
במרכז הוקמו ,גני שעשועים לילדים ,פארק כושר ,גינון סביבתי ועוד .בטקס השתתפו גם ראש
המועצה האזורית שומרון ,יוסי דגן ,הנהגת היישוב רחלים וילדי הגנים .דגן הודה ליו"ר
החטיבה ,גאל גרינוולד ולצוותו על שיתופי הפעולה ועל תרומתו לבניין השומרון.

כנס החטיבה להתיישבות במרחב צפון
החטיבה להתיישבות ערכה כנס התיישבות ענק בצפון בו השתתפו ראשי המועצות בצפון,
בכירים ממשרדי הממשלה השונים ,נציגים וראשי הנהגות היישובים בצפון ותושבים רבים.
במהלך הכנס שהתקיים בכפר נהר הירדן קיבלו הנוכחים סקירה מקצועית מפי יואב אריאל,
מנהל מרחב צפון בחטיבה להתיישבות ,וסקירה על תפיסת הפיתוח האזורי של הצפון בכלל
ותשתיות לאומיות ודיור בפרט מגורמי מקצוע ממשלתיים.
הכנס עסק במערכת היחסים בין ההתיישבות הכפרית לעירונית ,שיתופי הפעולה והמטרות
המשותפות של פיתוח הגליל ,תוך תשומת לב מיוחדת לאמון בין השותפים השונים ,אקדמיה,
תעשייה ,ממסד ממשלתי ותושבי האזור.
זאב ביילסקי ,ראש המטה לדיור לאומי ,העביר הרצאה על חשיבות שיתוף הפעולה עם הגופים
הממשלתיים ואמר כי מאז היכרותו את החטיבה להתיישבות כמי שעמד בראש הסוכנות
היהודית בעבר ,הוא מבין את חשיבות פעילותה ,וכעת כאשר בקבינט הדיור חוזרים וטוענים
שאין להקים יישובים חדשים בישראל – הוא יודע להסביר מדוע כן צריך להקים יישובים נוספים
בישראל.
יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית ,מר אברהם דובדבני ,נשא דברי ברכה בפתח המושב בנושא
חשיבות הלכידות החברתית.
לסיום העבירה עדינה בר שלום הרצאה מרתקת על שילוב חרדים בלימודי ליבה באקדמיה
ובחברה בישראל.

המחלקה לחינוך
כנס המחלקה לחינוך למדינות מרכז אמריקה  " -עין לציון צופיה"
בחודש נובמבר האחרון התכנסו בלימה ,בירת פרו 74 ,אנשי חינוך מ–16
ארצות ממרכז אמריקה ,כמו קובה ,אקוודור ,פרגואי ,אל סלבדור ועוד .אלה הן
קהילות קטנות אשר מתמודדות עם בעיות התבוללות וצמצום מספר היהודים
בסביבה קשה הן במבחינה כלכלית ,הן ביטחונית והן חברתית .המפגש שהינו
השלישי החל מנובמבר  2017הוא חלק מפרויקט "עין לציון" ,המיועד לחזק
את החינוך היהודי ,אשר שם לו כמטרה לקדם ולהעשיר את עולמו של המחנך
היהודי באותן הקהילות.
במשך שלושה ימים ישבו מחנכים ,מורים ,מנהלים ומנהיגים וחוו חוויה חינוכית
מעשירה אשר הייתה מורכבת מלמידה ,התנסויות ,הכרות עם מודלים שונים,
החלפת דעות ורעיונות וחום אנושי ,תחושת מחויבות וצמא להמשך העשייה
למרות הקשיים .זו הפעם הראשונה בה שולבו מורים שליחים אשר פועלים
מטעם המח' לחינוך ברחבי היבשת .השילוב שם דגש על המשותף בין השליחים
למורים המקומיים ועל האפשרויות השונות שמפגש מעין זה מאפשר .צוות
מישראל ואנשי מקצוע מהארצות המקומיות ניהלו והובילו את הפעילות.

כנס המחלקה לחינוך בצפ"א  -ניו ג'רזי
בחודש נובמבר התקיים כנס העברית ה 7-של צפון אמריקה בהובלת המחלקה
לחינוך של ההסתדרות הציונית יחד עם "המועצה לשפה ולתרבות העברית
בצפון אמריקה" ו"ארגון המורים לעברית בצפון אמריקה" .כנס העברית כשמו
כן הוא ,מעלה על נס את חשיבותה של העברית כשפה ,כתרבות וכמפתח לזהות
ובמסגרתו התקיימו  3מסלולים מקבילים :מסלול לשליחי הוראה ,מסלול
למורים לעברית ,מסלול לחברי המועצה לעברית.
בכנס נכחו כ 500-משתתפים מ 22-מדינות שונות בצפ"א.

מדבריו של סילביו חוסקוביץ ' ,ראש המחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית
העולמית" :עלינו להפוך את השפה העברית גם לאלה שאין זו להם "שפת אם"
ל"שפת עם" ,...העברית צריכה להפוך למכנה המשותף המוסכם על הקבוצות
המרכיבות את יהדות התפוצות .עלינו לחזק ולהגביר את נוכחות העברית בכל
המרחב החינוכי שאתם המורים לעברית והשליחים נמצאים בו .העברית צריכה
להפוך משיעור במערכת הלימודים ,למרכיב מרכזי בזהות האישית והקבוצתית.

בתמונה :דב אלבוים ,המרצה האורח המרכזי בכנס

נ צ יגי ה ה נ הל ה ה צ יוני ת מ ד ווחי ם מ ה ש טח
נציג ההנהלה באנגליה ,יצחק זוננשיין
הצ "ע עושים את חנוכה בבריטניה
חנוכה תש"פ תיזכר בבריטניה בכסות הציונית והישראלית בו נעטפה ע"י ההסתדרות
הציונית העולמית .בעקבות הובלת פסטיבל לימוד  UKבשנה שעברה ,קיבלה הצ"ע
 UKאת הובלת המותג והתוכן של אירוע התוכן המרכזי בבריטניה והנרחב מסוגו
בעולם.
חג החנוכה נפתח בהדלקת חנוכיית הענק בכיכר טרפלגר במרכז לונדון .את הכיכר
המדהימה מילאו אלפי יהודים כשעל הבמה ראש עירית לונדון ,סאדיק קאן ,הרב
הראשי של בריטניה הרב אפרים מרוויס ,נציגת שגרירות ישראל ,שרון ברלי ,נציגי
הארגונים היהודיים ועוד .את נבחרת הצ"ע  UKייצגה ח"כ פנינה טמנו שאטה
שהבליטה את המאבק ברוחות האנטישמיות הנושבות באירופה וקראה לאחדות יהודית
באשר כוחנו באחדותנו.
בהמשך שבוע החג נערכו עשרות הרצאות ,סדנאות ופאנלים של הצ"ע במסגרת
 LIMMUD UKהוותיק שנערך בברמינגהם .את אירוע הגאלה שסיים את הפסטיבל
הוביל עידן רייכל במופע שיח ושירה במבחר להיטיו כשמעל אלף משתתפים מילאו את
האולם ושתו בשקיקה כל תו וכל מילה.

נציג ההנהלה בצפון אמריקה ,שמחה ליבוביץ'
חידון התנ "ך בצפון אמריקה
ב 10-בנובמבר התקיים חצי גמר חידון התנ"ך למבוגרים בניו יורק,
ארה"ב.
החידון התקיים בבית הכנסת ווסט סייד אינטרנשיונל ברחוב  , 76ואליו
הגיעו עשרת המתמודדים הסופיים שכללו גם מומחה לתנ״ך ,חבר
מקהילת הכושים העבריים וכ 200-צופים.

על החלק הבידורי של הערב הופקד הזמר איליי מרקוס ,כוכב עולה
בקרב החברה היהודית בניו יורק ולהקת הילדים של מקהלת בית הספר
רמז.
החידון שודר בשידור חי באינטרנט ,בשידור זה צפו כ 100-איש .כמו כן
שודר החידון בטלוויזיה היהודית ערוץ ) (JBSשלוש פעמים.

נציג ההנהלה בצרפת ,משה כהן
חידון התנ "ך בפריז
חצי גמר חידון התנ"ך למדינות דוברות צרפתית התקיים ב 7-בנובמבר בפריז .למעלה מ-
 350איש השתתפו באירוע ,ביניהם נשיאי הקהילות מרחבי צרפת ומכובדי הקהילה.
אברהם דובדבני ,יו"ר ההנהלה הציונית ,פתח את הערב בדברי ברכה וציין שהתנ"ך יחד
עם השפה העברית מהווים את לב ליבה של הזהות היהודית.
הרב אריאל מסס שהנחה את הערב יחד עם ד"ר ג'ואל מרגי ,נשיא הקונסיסטואר ,הזכירו
את היחסים הטובים בין צרפת לישראל ובירכו את הקהל ואת עשרת המתמודדים שעלו
לחצי הגמר.
החידון כלל מספר שלבים וביניהם שאלות הקשורות לנושא "קיבוץ גלויות" ו"ירושלים
בתנ"ך".
הזוכים במקום הראשון ) ) Hannah Ruimyzוהשני ) ) Prosper El Mkiesהגיעו לגמר
חידון התנ"ך למבוגרים שהתקיים בחג החנוכה בישראל.

נציג ההנהלה בארגנטינה ,שרגא ווילק
חידון התנ "ך בארגנטינה
ב 14-בנובמבר (ט" ז חשוון) נערך בבואנוס איירס הגמר האזורי של חידון התנ"ך
למבוגרים לשנת  .2019לגמר העפילו  11מתמודדים ,לאחר שהצליחו להשיג
את מירב הנקודות מתוך למעלה מ 70-מועמדים שהשתתפו בשלב המקוון.
האירוע התקיים בבניין האמי"ה (הקהילה היהודית) ונכחו בו כ 350-איש
ואישה.
בגמר מורט עצבים ניצחו :במקום הראשון שרה סטון  -סגנית המנהלת של בית
ספר ישורון בבואנוס איירס ,ובמקום השני יאיר שטיינהאוס  -מהנדס בניין בוגר
בית ספר תלפיות .שניהם ייצגו את ארגנטינה בגמר שנערך בישראל בנר שני של
חנוכה ,וגם שם העפילו לגמר.
החידון אורגן ע"י נציגות הצ"ע לאמריקה הלטינית ואורחי הכבוד מישראל אשר
יזמו וסייעו בביצוע החידון היו דור זביקלסקי ,מנכ"ל המחלקה למפעלים
ציונים בהצ"ע ,איציק בן אבי הממונה על חידוני התנ"ך מטעם משרד החינוך
וחננאל מלכה האחראי לצד המקצועי של החידון.

