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מגווניםבתחומיםכנסיםמספרלאחרונההתקיימו,במקביל

נחשפואנשיםאלפי,במצטבר.אנשיםמאותובהשתתפות

.העולמיתהציוניתההסתדרותלפעילותהאחרוניםבחודשים

חלק.הזאתהמבורכתהפעילותבקיוםהעוסקיםכליבורכו

כולנוונשמחיציבותשללמסורתכברנכנסומהכנסים

.בעתידבהמשכיותם

נקווה.הקונגרסלקראתבחירותלמערכתנכנסיםאנואלובימים

בכלהארגוןאתתחזקהציוניתההסתדרותשלהעשייהשתנופת

.הציוניתהתנועהלשורותלהצטרףנוספיםאנשיםותעודדאתר

,בברכה

(דובדב)דובדבניאברהם

העולמיתהציוניתההסתדרותר"יו

"ומעשיםאתגרים,הבאהדור-הציוניתהתנועהחזון"
ובדגשלנגבשנה70בסימן,שבעבאר,הנגבבבירתהשנההתכנסהציוניהפועלהוועדמושב

שדיברדורוןאיילר"דוביניהםהראשונההשורהמןדובריםהשתתפובמושב.הבאהדורעל

ר"ודעסקיתלעתידנותשהתייחסהטרנדולוגית,יופהעדי'הגב,21-הבמאהיצירתיותעל

."Y-הבדורפדגוגיתחדשנות"עלשדיברהויזלמיה
.מעורביםהםבהםבפרויקטיםשיתפואשרומהתפוצותמהארץצעיריםשולבוהמושבלאורך

,עוזנחל,שלוםכרםובהםעזהעוטףביישובימרתקיםלסיוריםיצאוהפועלהוועדחברי

לאלוףהוקרהתעודותהוענקובוחגיגיבאירועהסתיימוהסיורים.ועודשדרות,יצחקבארות

האזוריתהמועצהלראש,טולדנואליעזרל"תא,עזהאוגדתלמפקד,הלויהרצידרוםפיקוד
.דוידיאלון,שדרותהעירולראשירקוניגדי,אשכול

בעקבותשכתבסיפוריםשהקריאנבואשכולהסופרהיה'לאזורהתחבר'שנוסףמיוחדאורח
.עזהבעוטףשערךמסע

70לציוןתערוכההוצגהכשברקע,הציונילארכיוןשנה100גםצוינוהאירועיםשללבין
.הארכיוןעםיחדשהוכנהשבעלבארשנה

.מוגבלויותבעליעובדיםשולבוהפועלהועדחברילכלהתיקיםשלבהכנות

.

,

5/ז"הלהוועד הפועל 

ברומניה,  אברהם דובדבני, ר ההנהלה"יו

(דובדב)דוקטור של כבוד לאברהם דובדבני תואר 
,בבוקרשטהמדינהלמדעיהלאומיתהאוניברסיטהנשיאהעניק2019בנובמבר5-ב

Remus'פרופ Pricopieכבודשלדוקטורתואר"Doctor Honoris Causa"למר

.העולמיתהציוניתההסתדרותר"יו(דובדב)דובדבניאברהם

בראשועמידתוהציוניתההנהלהראשכיושבפעילותובזכותלדובדבניהוענקהתואר
שללמוסדותיההבסיסאתהיווומוסדותיו,ישראלמדינתאתהקיםאשרהארגון

.המדינה

הציוניתלהסתדרותSNSPAאוניברסיטתביןהפעולהשיתופיצוינוכןכמו

באוניברסיטתהציוניתוהתנועהישראלללימודימרכז,הרצלמרכזבהקמתהעולמית
SNSPA.

-לאודרקרןנשיאת,סרנגהדוידמר,ברומניהישראלשגריר:גםהשתתפובטקס
.ברגמןודוביקורןדן'פרופ,נוןבןטובה'הגב,רעות

רומניהמדינתנשיאאצלביקור
נשיאעםברגמןדוביומרהציוניתההסתדרותר"יונפגשו,ברומניההביקורבמסגרת

.Mrרומניה Klaus Werner Iohannis.

עםבפגישהרבהחשיבותרואההואשוצייןפגישתםעלמאודשמחרומניהנשיא
צייןהוא.ישראלמדינתאתשהקיםהארגון,העולמיתהציוניתההסתדרותראשיושב

רומניהוממשלתהעולמיתהציוניתההסתדרותשלמאבקןחשובכמהעד

.זופגישהלקייםשלוהצפוףהזמניםבלוחזמןומצא,באנטישמיות

לשתףותשמחישראלבמדינתתומכתרומניהכיההנהלהר"ליוהודיערומניהנשיא
.שוניםבנושאיםפעולה

ר"היודבר 

,לכולםשלום

בחודשיםשקיימנוגדולהעשייהבתנופת2019אתסיימנו

אתבישראלפתחנו.בעולםשוניםבמקומותהשנהשלהאחרונים

מספריפסטיבל'במסגרתהשלישיתלעלייהשנה100אירועי

אירועיאתגםלכךצרפנוובהמשךגבעתייםבתיאטרון'סיפורים

ישראלבמוזיאוןמוצגתאלובחודשים.הציונילארכיוןשנה100

יפולנמלשהגעתהרוסלאןהאנייהאודותומעניינתיפהתערוכה

יתקיימוהשנהבמשך.השלישיתהעלייהתחילתאתמציינת

ביוזמתכולם.השלישיתבעלייהשיעסקונוספיםאירועים

.ובמעורבותההציוניתההסתדרות



באנטישמיותולמאבקלישראלהמחלקה

כספיםלגיוסהיחידה

עכשוויתלציונותהראשוןהרצלכנס-לציונותמחזון
שלחזונולאורבימינוהציוניתוהאסטרטגיההמעש,המאזןבחינת-היההכנסרעיון.ברגמןדובישלבראשותומשאביםלגיוסהיחידהידיעלאורגןהרצלכנס

וחלוציהמדינהמדעוחוקריכלכלנים,המדיניותמעצבי,האקדמיהבכיריאתייצגוהשוניםהפאנליםומשתתפיהכנסמרצי.שנה120-מלמעלהלפניהרצל

.בישראלטכנולוגיהוהביוהטכנולוגיה

שלחשיבותםהוצגה.העתידעלדגשתוךבכנסהוצגוועתידהווה,עברשלבפרספקטיבהאלוכל,העתידנבואות,הציוניוהמעשההחזון,הרצלמורשת

במדינתההרצלייניהחזוןבבחינתגםעסקהכנס.המדינהבהקמתהרצלשלחזונואתשהגשימהכמיהעולמיתהציוניתההסתדרותשלבעיקר,בימינוהמוסדות

.'היהודיםמדינת'באו'יהודיתמדינה'בחייםאנוהאם,גזעואומינו,לדתוקשרללאלזכויותזוכהאדםבה,מופתחברתאנווהאםישראל

הבריתארצותנשיאלסגןמועמד,ליברמןו'גסנטורבהםל"מחונכבדיםאורחיםבווהשתתפו,ריבלין)רובי)ראובןמר,המדינהנשיאבחסותהיהכולוהאירוע

,פלדשטייןאריאל'פרופ,שפיראאניטה'פרופ,אבינרישלמה'פרופבהם,האקדמאיםבכיריהשתתפומישראל.ישראלבנקנגידלשעבר,פישרסטנלי'ופרופ

טכנולוגיהביומהתחום,ברודטדודמר,לשעברלאומיבנקר"יו,פרידמןחנןמר,לאומיבנקל"מנכהשתתפוהכלכלימהתחום.ואחריםלאובניר"דהרב

.דברתשלמהומרשעשועאמנון'פרופ,טרכטנברגמנואל'פרופהשתתפו

.הבינלאומיתהוויכוחיםלאולימפיאדתישראלנבחרתשל"למציאותמחזון""דיבייט"ונערךבדיוניםרביםצעיריםשותפוזהמסוגבכנסלראשונה

ובראשםרביםתורמיםנדיבותבזכות,ובסיועוהרצלבמרכזהתקייםהוא.איש600-כבוהשתתפובפועלאךמשתתפים200-עבורתוכנןיומייםשנמשךהכנס

.ברגמןודוביקורןדן'פרופשלובעזרתםרבינוביץאיתמר'פרופשלהאקדמיבניהולו,לוינסיםר"ד

בעתידיתקיימוובעקבותיו,תכניוועלהכנסעלבירכושהגיעורבותתגובות.לישראללאומיובנקהרצללהנצחתהציבוריתהמועצהידיעלכספיתנתמךהכנס

.ובעולםבארץנוספיםכנסים

באירופהכנס למאבק באנטישמיות 

אירופהלכנסהגיעושונותמדינות16-מ,מנהיגיםושלושיםממאהלמעלה

ולמאבקבישראללפעילותהמחלקהשארגנה,באנטישמיותלמאבק
בצרפתהכלליתהאסיפהאימוץרקעעל,בפריזהתקייםהכנס.באנטישמיות

בכנס.לאנטישמיותציונותאנטיביןהמשווה,האנטישמיותהגדרתאת
בנוכחותההכנסאתכיבדה.בתחוםהמרציםטובימפיסדנאותהועברו

שבהמשךהחשיבותאתשהדגישה,נוןבןעליזההגב׳בצרפתישראלשגרירת

החוקאתלאכוףמהשלטונותמשמעיתחדדרישהתוך,באנטישמיותהמאבק
.סובלנותבאפסבתופעהולהילחם

ג׳קד״ר,מרגייואלהקונסיסטוארנשיאגםבלטובכנסהרביםהמרציםבין
מהאקדמיהנציגים,ביסמוטבעזהיוםישראלשלהראשיוהעורךקופפר

.יהודיות-הלאומהקהילותבצרפת

אמריקהבדרוםבאנטישמיותלמאבקכנס
למאבקלכנסהגיעוהלטיניתאמריקהמרחבייהודיםמנהיגים120-מלמעלה

ולמאבקבישראללפעילותהמחלקהשקיימה,החרםובתנועותבאנטישמיות
הגיעולכנס.השנהספטמברחודשבמהלך,ילה'צ,דיאגובסאןבאנטישמיות

לאופי,למגמותונחשפומקומייםופעיליםמנהיגים,וקהילותארגוניםראשי
ובעולםבפרטהלטיניתבאמריקההגואההאנטישמיותעםההתמודדותולדרכי

מרינה'הגב,ילה'בצישראלשגרירתבהשתתפותהכיבדההכנסאת.בכלל

בין.החברתיותברשתותבחשבונותיהאנטישמיותלמתקפותנחשפהשאףרוזנברג
סטודנטים,עיתונאים,הקתוליתהכנסייהנציגיהשתתפוהרביםמהמרצים

.מהתחוםשוניםומומחים
הכנסבראששעמד,חגואליעקב,העולמיתהציוניתההסתדרותר"יומ"ומסגן

,ברזיל,ילה'מציהודיםמנהיגים120-מלמעלהשלהשתתפותם"כיאמר

הצורךעלמעידהופנמהונצואלה,מקסיקו,פרו,גואטמלה,ארגנטינה,אורוגוואי
אנו.המדאיגהלתופעהמענהלתתכדי,אמריקהדרוםרחבימכללהתאחדוהרצון

הנכוןבזמןמענהמתןתוךהחרםובתופעותבאנטישמיותיחדלהיאבקנמשיך
."הנכונותובדרכים



הרצלמרכזלתפוצותהמחלקה

הענקת פרס  ירושלים לראש ממשלת אוסטרליה
נובמברבחודשהעניקה,ברוורמןיהושעגוסטי,לתפוצותהמחלקהראשת

הציוניתההסתדרותשלהיוקרתיירושליםפרסאת,אוסטרליה,בסידניהאחרון

.מוריסוןסקוטאוסטרליהממשלתלראשהעולמית

.הזיתעץענףבתבליטומעוטרכסףעשוישופרמוריסוןקיבלזכייתולציון
מהווהשהואכךועלהבינלאומיתבזירהבישראלתמיכתועללוהוענקהפרס

.בארצוהיהודיתהקהילהשלאמתידיד

iVisionכנס
השנהשהתקייםהמחלקהשלהשלישילכנסהגיעואירופהרחבימכלאיש250

המרציםגםכמוהמשתתפיםשלהרחבהאנושיהמגווןעםויחד,במרסיי
.ומשמעותיתמרגשת'ביחד'חווייתליצורהצלחנו,והסדנאות

.פרץמרים'הגב,ישראלפרסזוכת,הכנסשלהכבודאורחתבמיוחדריגשה

במרכז הרצלהסיגדחג 

עלושהוריהםצעיריםנוערבניהרצלבהרלארחשמחנוהסיגדלרגל

.דורותשלחלוםוהגשימו,חתחתיםבדרךארצה

באתיופיהחלםמהריאבא,היהודיםמדינתעלבאירופהחלםכשהרצל
.דבראותועל

.בירושלים,כאןנפגשושלהםהחלומות

מאתיופיהבדרכםהעוליםלחלליבאנדרטהמאתיופיהעוליםבני:בתמונה

.הרצלבמרכז,לישראל

"?עם אחד–ישראל תפוצות , על חבל דק"כנס 
בן'אונעםבשותפות,ברציפותהרביעיתהשנהזוהכנסאתקיימההמחלקה

"שנת"חניכיומאהצ"קדמכינותחניכימאותשלובהשתתפותם,בנגבגוריון

.המוןליחידש.מדהיםממשהיה":לי"צהממכינתשירןסיכמההכנסאת.א"מצפ

יותראהיהאנישעכשיוליונראה,האלוהנושאיםעללחשובהרבהלייצאלא
."שאפו.מעולההיההארגון!בתפוצותליהודיםורגישהערנית

בהר'מדליק'הרצל

בהדלקתהאוריםימיאתלחגוגהציבוראתהזמיןהרצלמרכזשנהכבכל

כברשהפך,בהרהעששיותסיורוכמובןוסופגניותשירים,חגיגיתנרות
.למסורת

לציוןמיוחדמוסף

הרצללהרשנה70

שלהפיכתואחרישנה70

,לאומילאייקוןהרצלהר

מפסיקיםלאהרצלבמרכז

.ציונותלעשות

בגיליוןהעשייהעלהכל

.ראשוןמקורשלמיוחד

http://www.herzl.org.il/file

s/articles/Mt_Herzl_70_m

agazine.pdf

http://www.herzl.org.il/files/articles/Mt_Herzl_70_magazine.pdf


המחלקה למפעלים ציוניים

ישראלהציוני מגיע למוזיאון הארכיון 

סיפוןעלתרבותחלוצי:שטהוהספינה"התערוכהאתלפתוחהתכבדנו

התערוכה.ישראלבמוזיאוןהמרכזיהציוניהארכיוןמאוספי"'רוסלאן'ה

,יפולנמל'רוסלאן'האנייהולהגעתהארכיוןלהקמתשנים100לרגלמוצגת
,אמנותיצירותבאמצעות.השלישיתהעלייהשלתחילתהאתהמסמלאירוע

מהארכיוןהיסטורייםומסמכיםיד-כתבי,תצלומים,ישניםסרטיםקטעי
תרומתןאתפורסתהתערוכה,לראשונהנחשפיםשרובם,ואחריםהציוני

.בארץוהאמנותהתרבות,החברהלפיתוחבולטותדמויותשלוהשפעתן

המוצגיםהארכיוןמאוצרותלהתרשם,במוזיאוןלבקראתכםמזמיניםאנו
.הציוניתבהיסטוריהמופלאלפרקולהיחשףבתערוכה

עליהלעידודהמחלקה

"  חג האורים הציוני: "ב"ארה

מרינה,העלייהלעידודהמחלקהראשתשלביקורהבמהלך,החנוכהבחג

המדינהברחבימרשימיםאירועים17נערכו,ב"בארהקוריטני-רוזנברג
4,000-מיותרהשתתפובהם,המזרחילחופהעדהמערבימחופה.הענקית

מהםרביםאשריהודיםאלפיעבוריהודיאוריםחגזההיה.יהודים)!(

האירועיםאחד.בחייהםהראשונהבפעםעלייהמעודדתלפעילותנחשפו
:המערביבחוףהפעםנערךביותרוהמרשימיםהגדולים

,שמחה,אורשכולויום–"ישראלייריד"יורק-בניונערךבדצמבר22-ב
.רוסיתדוברייהודים950-כהשתתפוובו,עלייהועידודציונות,אמנות

,הישראליהדיפלומטיהסגלשלנציגיםובהשתתפותםבנוכחותםכיבדו

,בתכנית.הלאומייםהמוסדות,וכמובןהקליטהמשרד,ישראלאופקחברת
ומופעקולינריתאמןכיתתגםהייתה,מענייניםוסמינריםהרצאותמלבד

.קרויטרסנייה,הדגולהישראליהכנרשל

ועוד עשרות פעילויות ופרויקטים  " מועדון העברית: "צרפת

"שבוע העברית"במסגרת 

וחדשניממדיםרחבפרויקט–העבריתשבועבצרפתנערךנובמברבסוף
הייתההעבריתזהשבועבמהלך.המחלקהשמפעילההעבריתאולפנישל

התכנית.צרפתיהודיאלף120-מיותרבקרבהציבוריבשיחהכותרתגולת

.חדשיםפרויקטיםשלוהשקותמפגשים,אירועים,פעילויותעשרותכללה
ישראליתקשורתכוכב–חובבגילהיתרביןפעילחלקנטלואלהבאירועים

נשיא,כהןשמעוןמרישראליאופקל"מנכ,יהודהבןאליעזרשלונכדו
,היהודיותהקהילותמנהיגי,אשר-ברמשה'פרופ,העבריתלשפההאקדמיה

.ועודבצרפתיהודייםארגוניםראשי

בהם,ערים15-באירועים220-מיותרנערכוהעבריתשבועבמסגרת
כיתות120,וארגוניםקהילות40-מאיש10,000-מיותרבפועלהשתתפו

הודות.יהודייםספרבבתיכיתות50-וכנסתבתי40,המחלקהשלאולפן
נחשפוחברתיותורשתותתקשורתבכליממדיםרחבפרסומילמסע

צרפתיהודיאלף120-מיותרהעבריתשבועשלואירועיםמסרים,לנושאים

.ובלגיה

ראשוןודמוקרטיהציונותכנס

המחלקהשל'ודמוקרטיהציונות'כנסלראשונההתקייםנובמברבחודש

מושבי.וציונותדמוקרטיהביןינותק-הבלבקשרשעסק,ציונייםלמפעלים
,והרוחהתרבות,הפוליטיקה,החינוך,המשפטמזוויותבנושאעסקוהכנס

הכנס.הישראליתבחברהבוערותסוגיותאודותוענייניתוססשיחויצרו
שברך,דובדבניאברהם,העולמיתהציוניתההסתדרותר"יובמעמדהתקיים

איגםאבלציונותבליהזוהמדינהאתלקייםאפשראי"כיואמרבאירוע

ולראותלמצואחייביםולכןדמוקרטיהבליהזוהמדינהאתלקייםאפשר
העתידאתלהובילכדישתיהןשלההשקהונקודותהמתחנקודותכלאת

."הנכונהבדרך
להצלחהאותווהפךבכנסחלקלקחתהגיעאנשיםמאותשלגדולקהל

!גדולה



מתקדמתליהדותהעולמיהאיגוד

בתפוצותאורתודוכסייםלשירותיםהמערך
בוורצלבציונית-יהודיתספריהחנוכת

בהסתדרות,בתפוצותרוחנייםלשירותיםהמערךביוזמת
,בוורצלבהיהודיתהקהילהבביתהתקיים,העולמיתהציונית

.ציונית-יהודיתספריהחנוכתטקס,פולין
בשפה,ביהדותיסודספריישהמערךידיעלשנתרמהבספריה

ישראלובמדינתבציונותהעוסקיםספריםלצדובאנגליתהעברית

.
היהודיתהקהילהנשיאת:וביניהםאנשיםעשרותהשתתפובטקס

קלרה,בעירהיהודיותהקהילותאיחודראשתגםשהיאבוורצלב
,בסוקדודהרב,פוליןשלרבה,שודריךמיכאלהרב,ייסקה'קווג

רוחנייםלשירותיםהמערךראש,וסרמןיחיאלוהרבהקהילהרב

.הסיוראתשארגן,בתפוצות

באיטלקיתואירועיםאישיםחוברת

המערךלאורהוציא,יהודיתמדינהעלהאו״םהכרזתיום,בנובמברכ״טלקראת
ואירועיםאישיםעלחוברת,העולמיתהציוניתבהסתדרות,רוחנייםלשירותים

.האיטלקיתבשפההציוניתבתנועה

,ספרדית,רוסית,אנגלית,עברית:שפותבששהחוברתיצאההאחרונותבשנתיים

.יהודיותקהילותלמאותנשלחוהחוברות.וגרמניתצרפתית

בביתהתיכוןכיתותלתלמידי,חגיגיבטקס,השבועחולקה,באיטלקיתהחוברת
.ברומאהיהודיהספר

,  וסרמןיחיאל הרב , מנהל בית הספרקולמבוהרב ראובן : בתמונה
בן עמי באיטליהשליח , מגלוחנן אילן פרידמן  

חדשיםלקחיםמפיקההעצמאיותהמדינותבחברר"נצועידת

מהניסיון

שללכנסוצעיריםנוערבני60-כבבלארוסהתכנסו,2019אוקטוברבשלהי

-?ָחָכםֵאיֶזהּו"זומאבןשלהביטוי.רפורמית-הציוניתהנוערתנועת-ר"נצ
היה(אדםמכלמשהושלומדמי?חכםאדםמיהו,קרי)."ָאָדםִמָכלַהּלֹוֵמד

.הכנסשלהמרכזיהנושא

סביבועודתפילות,למידהמפגשי,בסדנאותימיםשלושהבילוהמשתתפים

השנהלוח,שלנוהגלובליתהפרוגרסיביתהתנועה,ציונות:כמונושאים

"שמעמושבי"גםכללההוועידה.ועודיהודיתמיסטיקה,שליהשבת,היהודי
,לרבנותוסטודנטיםמקומייםרבניםעםיהודיטקסטלומדיםבהםערבמדי

.השבתקבלתלקראתמפגשיםומקיימים

המסורתיתהתנועה

ארגנטינה" אליס ביחדם"נוע"מחנה 
קהילות  8המחנה כלל . ט"באמלהמחנה הגדול ביותר של התנועה המסורתית –" אליס ביחדם"נוע"התקיים בארגנטינה מחנה בדצמבר 20-26התאריכים בין 

.רבנים12-מדריכים ו156, חניכים900מעל , שונות
,  למחנה הגיעו שתי מדריכות מהקהילה המסורתית בישראל. שוויון ועוד, תיקון עולם, ציונות, הלכה–המחנה דוגל בעקרונות הבסיס של התנועה המסורתית 

(.פרו)מאיקיטוסילה ואפילו 'צ, מדריכים מברזיל



להתיישבותהחטיבה
תמידלהיות בצמיחה 

החטיבהצוותעםיצאו,חיברצביקי,החטיבהל"ומנכ,גרינוולדגאל,להתיישבותהחטיבהר"יו
המשיך,השומרוןשבמזרחמגדליםביישובהחלהסיור.בשומרוןמקצועילסיורלהתיישבות

.ברחליםוהסתייםשומרוןלשבי

וכןמגדליםהצומחהיישובעומדיםבפניהםוההתיישבותייםהחברתייםלאתגריםנחשףהצוות
.שומרוןשביהוותיקהיישוב

.שקליםמיליוןשנישלבהשקעהשהוקםהחדשהיישובמרכזחנוכתטקסהתקייםברחלים
ראשגםהשתתפובטקס.ועודסביבתיגינון,כושרפארק,לילדיםשעשועיםגני,הוקמובמרכז

ר"ליוהודהדגן.הגניםוילדירחליםהיישובהנהגת,דגןיוסי,שומרוןהאזוריתהמועצה

.השומרוןלבנייןתרומתוועלהפעולהשיתופיעלולצוותוגרינוולדגאל,החטיבה

צפוןכנס החטיבה להתיישבות במרחב 
,בצפוןהמועצותראשיהשתתפובובצפוןענקהתיישבותכנסערכהלהתיישבותהחטיבה

.רביםותושביםבצפוןהיישוביםהנהגותוראשינציגים,השוניםהממשלהממשרדיבכירים
,אריאליואבמפימקצועיתסקירההנוכחיםקיבלוהירדןנהרבכפרשהתקייםהכנסבמהלך

בכללהצפוןשלהאזוריהפיתוחתפיסתעלוסקירה,להתיישבותבחטיבהצפוןמרחבמנהל
.ממשלתייםמקצועמגורמיבפרטודיורלאומיותותשתיות

והמטרותהפעולהשיתופי,לעירוניתהכפריתההתיישבותביןהיחסיםבמערכתעסקהכנס

,אקדמיה,השוניםהשותפיםביןלאמוןמיוחדתלבתשומתתוך,הגלילפיתוחשלהמשותפות
.האזורותושביממשלתיממסד,תעשייה

הגופיםעםהפעולהשיתוףחשיבותעלהרצאההעביר,לאומילדיורהמטהראש,ביילסקיזאב
הסוכנותבראששעמדכמילהתיישבותהחטיבהאתהיכרותומאזכיואמרהממשלתיים

וטועניםחוזריםהדיורבקבינטכאשרוכעת,פעילותהחשיבותאתמביןהוא,בעברהיהודית

נוספיםיישוביםלהקיםצריךכןמדועלהסביריודעהוא–בישראלחדשיםיישוביםלהקיםשאין
.בישראל

בנושאהמושבבפתחברכהדברינשא,דובדבניאברהםמר,העולמיתהציוניתההסתדרותר"יו
.החברתיתהלכידותחשיבות

באקדמיהליבהבלימודיחרדיםשילובעלמרתקתהרצאהשלוםברעדינההעבירהלסיום

.בישראלובחברה

"  עין לציון צופיה"-אמריקה כנס המחלקה לחינוך למדינות מרכז 

16–מחינוךאנשי74,פרובירת,בלימההתכנסוהאחרוןנובמברבחודש
הןאלה.ועודסלבדוראל,פרגואי,אקוודור,קובהכמו,אמריקהממרכזארצות

היהודיםמספרוצמצוםהתבוללותבעיותעםמתמודדותאשרקטנותקהילות

שהינוהמפגש.חברתיתוהןביטחוניתהן,כלכליתבמבחינההןקשהבסביבה
לחזקהמיועד,"לציוןעין"מפרויקטחלקהוא2017מנובמברהחלהשלישי

המחנךשלעולמואתולהעשירלקדםכמטרהלושםאשר,היהודיהחינוךאת
.הקהילותבאותןהיהודי

חינוכיתחוויהוחווומנהיגיםמנהלים,מורים,מחנכיםישבוימיםשלושהבמשך

,שוניםמודליםעםהכרות,התנסויות,מלמידהמורכבתהייתהאשרמעשירה
העשייהלהמשךוצמאמחויבותתחושת,אנושיוחוםורעיונותדעותהחלפת

פועליםאשרשליחיםמוריםשולבובההראשונההפעםזו.הקשייםלמרות
השליחיםביןהמשותףעלדגששםהשילוב.היבשתברחבילחינוך'המחמטעם

צוות.מאפשרזהמעיןשמפגשהשונותהאפשרויותועלהמקומייםלמורים

.הפעילותאתוהובילוניהלוהמקומיותמהארצותמקצועואנשימישראל

בכנסהמרכזיהאורחהמרצה,אלבויםדב:בתמונה רזי'גניו-א"בצפלחינוךהמחלקהכנס

המחלקהבהובלתאמריקהצפוןשל7-ההעבריתכנסהתקייםנובמברבחודש

העבריתולתרבותלשפההמועצה"עםיחדהציוניתההסתדרותשללחינוך

כשמוהעבריתכנס."אמריקהבצפוןלעבריתהמוריםארגון"ו"אמריקהבצפון
לזהותוכמפתחכתרבות,כשפההעבריתשלחשיבותהאתנסעלמעלה,הואכן

מסלול,הוראהלשליחימסלול:מקביליםמסלולים3התקיימוובמסגרתו
.לעבריתהמועצהלחברימסלול,לעבריתלמורים

.א"בצפשונותמדינות22-ממשתתפים500-כנכחובכנס

הציוניתההסתדרותשללחינוךהמחלקהראש',חוסקוביץסילביושלמדבריו

"אםשפת"להםזושאיןלאלהגםהעבריתהשפהאתלהפוךעלינו":העולמית
הקבוצותעלהמוסכםהמשותףלמכנהלהפוךצריכההעברית,..."עםשפת"ל

בכלהעבריתנוכחותאתולהגבירלחזקעלינו.התפוצותיהדותאתהמרכיבות

צריכההעברית.בונמצאיםוהשליחיםלעבריתהמוריםשאתםהחינוכיהמרחב
.והקבוצתיתהאישיתבזהותמרכזילמרכיב,הלימודיםבמערכתמשיעורלהפוך

המחלקה לחינוך



ציגי ההנהלה הציונית מדווחים מהשטח נ

ווילקשרגא , בארגנטינהההנהלה נציג 
ך בארגנטינה"חידון התנ

ך"התנחידוןשלהאזוריהגמראיירסבבואנוסנערך(חשווןז"ט)בנובמבר14-ב
להשיגשהצליחולאחר,מתמודדים11העפילולגמר.2019לשנתלמבוגרים

.המקווןבשלבשהשתתפומועמדים70-מלמעלהמתוךהנקודותמירבאת

איש350-כבוונכחו(היהודיתהקהילה)ה"האמיבבנייןהתקייםהאירוע

.ואישה

ביתשלהמנהלתסגנית-סטוןשרההראשוןבמקום:ניצחועצביםמורטבגמר
בוגרבנייןמהנדס-שטיינהאוסיאירהשניובמקום,איירסבבואנוסישורוןספר

שלשניבנרבישראלשנערךבגמרארגנטינהאתייצגושניהם.תלפיותספרבית
.לגמרהעפילושםוגם,חנוכה

אשרמישראלהכבודואורחיהלטיניתלאמריקהע"הצנציגותי"עאורגןהחידון

למפעליםהמחלקהל"מנכ,זביקלסקידורהיוהחידוןבביצועוסייעויזמו
החינוךמשרדמטעםך"התנחידוניעלהממונהאביבןאיציק,ע"בהצציונים

.החידוןשלהמקצועילצדהאחראימלכהוחננאל

'ליבוביץשמחה,אמריקהבצפוןההנהלהנציג

משה כהן, בצרפתנציג ההנהלה 
בפריזך"התנחידון

-מלמעלה.בפריזבנובמבר7-בהתקייםצרפתיתדוברותלמדינותך"התנחידוןגמרחצי

.הקהילהומכובדיצרפתמרחביהקהילותנשיאיביניהם,באירועהשתתפואיש350
יחדך"שהתנוצייןברכהבדבריהערבאתפתח,הציוניתההנהלהר"יו,דובדבניאברהם

.היהודיתהזהותשלליבהלבאתמהוויםהעבריתהשפהעם

הזכירו,הקונסיסטוארנשיא,מרגיואל'גר"דעםיחדהערבאתשהנחהמססאריאלהרב
שעלוהמתמודדיםעשרתואתהקהלאתובירכולישראלצרפתביןהטוביםהיחסיםאת

.הגמרלחצי
ירושלים"ו"גלויותקיבוץ"לנושאהקשורותשאלותוביניהםשלביםמספרכללהחידון

."ך"בתנ

Hannahהראשוןבמקוםהזוכים Ruimyz))והשניProsper El Mkies))לגמרהגיעו
.בישראלהחנוכהבחגשהתקייםלמבוגריםך"התנחידון
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