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מאמר מערכת
שלום,
 2021תיזכר כשנה מלאת אתגרים .בזכות כוחם ורוחם של כל אחד מהמדריכים שלנו ,יכולנו להמשיך ליישם את חובתנו
החינוכי באופן וירטואלי ,ולחזור בהדרגה לפעילות פנים אל פנים באמצעות הפרויקט שלנו “ ,”RESTARTהמכוון לכל
הקהילות בעולם בהן אנו עובדים.
להלן אנו מציגים את המהדורה החדשה של מגזין הנוער הציוני  ,2022שתאפשר לכם להעמיק בתחומי הפעילות השונים של
תנועתנו :האופקים החינוכיים השונים שלנו מכוונים להיווצרותם של מנהיגים עתידיים בקהילות ,אשר לוקחים על עצמם את
המחויבות ,האחריות והאתגר לשמור על להבת היהדות המוארת בכל פינת כדור הארץ ,מבלי להוריד את מבטם מארץ ,ציון
וירושלים .תחומי הפעולה שלנו מגוונים ,ואנו מציעים מקצועיות ,רצינות ומסירות בכל אחד מהם .אחד היסודות שלנו הוא
החינוך הלא פורמלי ,שמבוסס על תהליכים חינוכיים שאנו בונים תחת הכותרת “תעשו ,תחוו ותלמדו”.
מחלקת החינוך שלנו מלווה את הוועדות החינוכיות של כל אחד מהתנועות שלנו ,הפרוסות ביותר מ 20-מדינות ,ומספקת
חומר חינוכי מקצועי וייעוץ .המכון הקונטיננטאלי שלנו הוא סמינר רציני ומקצועי על מבוסס על חינוך בלתי פורמלי ,המהווה
מסגרת הכשרה עם יותר מ  67שנות היסטוריה ,ומציע למשתתף  10ימי פעילויות חינוכיות עם מדריכים מוסמכים ועם ייעוץ
צוות השליחים שלנו.
משנה לשנה ,המחנה הבינלאומי מנהיגות ( )MIC-Manhigut International Campמצליח להפגיש יותר מ 160-צעירים
מאירופה ,קנדה ,אמריקה הלטינית ואוסטרליה בבודפשט ,בסמינר מנהיגות ייחודי .במסגרת תוכנית שנת הכשרה ,אנו
מכשירים יותר ממאה צעירים בשנה בישראל ,ובכך מבטיחים את המשכיות התנועות שלנו והקהילות בהן אנו עובדים .אנו
מציעים מרחב ייחודי לסטודנטים אוניברסיטאיים בשם “בית סקופוס” ,ומנסים בכך לתת פתרונות לאחד הצרכים הגדולים
ביותר שיש לקהילות היהודיות שלנו .מפגש הבינלאומי של סקופוס ( )SIM-Scopus International Meetingהפך למפגש
החשוב ביותר של סטודנטים יהודים ביבשת אמריקה הלטינית .עבורם נערוך גם תוכנית התמחות בישראל בשם “Made In
 ,”Israelהמספקת אפשרות ללמוד ולעבוד בישראל .אנו מארגנים טיולי לימודיים וחווייתיים בארץ לבתי ספר ומוסדות ברחבי
העולם ,בהם אנו מבטיחים את החוויה הישראלית ,מלווה בציר נושא חינוכי לאורך כל הטיול .תוכנית  Israel Challengeשלנו
מספקת חוויה ייחודית בישראל ליותר מ 150-בני נוער בשנה ,בהיותה אחת מתוכניות מסע המצליחות ביותר עד כה .תוכנית
“ערבים” ,הינה תוכנית השירות ההתנדבותי בישראל ,מעניקה למשתתפיה חוויה ייחודית של  10חודשים ,בעלויות נמוכות
ועם הכרה על ידי המוסדות בישראל.
פרויקט “מנהיגות” שלנו הוא כבר מציאות בארגנטינה ,ברזיל ,ספרד ומקסיקו ,ומבטיח את הכשרתם של מנהיגי הקהילה
העתידיים מבית הספר למדריכים ועד למסגרת האוניברסיטאות בית סקופוס.
פרויקט “במה” המיועד לעולים החדשים של התנועה בישראל התחדש לחלוטין בשלוש הצעות נהדרותSoldierity, :
 ,Olimkedinובית סקופוס ישראל.
אנחנו מחשבה ופעולה ,אידיאליזם ומציאות .אנו מדגישים את ערך המשאב האנושי בצוות שלנו ,ומבטיחים מקצועיות,
רצינות ,מסירות ויעילות בכל אחד מהתחומים שלנו :תנועה ,מסגרות אוניברסיטאיות ,סמינרי הכשרה ברחבי העולם
והתוכניות שלנו בישראל .אנו מקווים שתוכלו לגלות במגזין זה את האופקים השונים של הארגון שלנו .אנו מזמינים אתכם
להיות חלק מהמשפחה הנהדרת הזו שנעל  90שנה מחנכת להמשכיות העם היהודי.
חזק ואמץ
גבריאל דגן
מזכ”ל
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הנוער הציוני היא תנועת נוער המחויבת לעיצוב אדם שלם :אדם בעל ערכים ,מוסר ,אתיקה
והתנהגות על פיה מבוסס פועלנו החינוכי .אדם המזדהה ופועל למען העם היהודי – ההיסטוריה,
התרבות והמסורות שלו ,כמו גם למען מדינת ישראל.
כתנועת נוער יהודית ,ציונית ,הומניסטית ,ליברלית וחברתית ,אנו שואפים לפתח תהליכים
חינוכיים מעצבים לחניכינו ,בהתבסס על היסודות האידאולוגים הנובעים מהערכים הבסיסיים
של היהדות ,החלום הציוני והמורשת העולמית .אנו מכירים במרכזיותה של מדינת ישראל כבית
בו יכול כל יהודי להיות “שחקן ראשי” ולבנות חיים יהודיים כנורמה .אנו מעודדים את החברים
שלנו לקחת חלק פעיל בתהליך הבטחת ההמשכיות של עמנו תוך העשרת ההיבטים היהודיים,
הדמוקרטיים והפלורליסטים של מדינתנו ,כבסיס לבניית חברה למופת.
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ההתהוות

ההתהוות
לאחר מלחמת העולם השנייה ,קומץ צעירים אינטלקטואלים ורעבים לשינוי ,אימצו גישה
ביקורתית כלפי תפיסות העולם הקיצוניות של אותה התקופה ,תוך הכרה בצורך להקמת תנועת
נוער שתאפשר ביטוי של התפיסות המגוונות בתוך היהדות ומיצוב היהדות כערך עליון .כתוצאה
מכך ,קבוצות שונות של צעירים יהודים נוצרות במדינות אירופה השונות ,במטרה למצוא נתיב
חדש שיתווה את הדרך לאלפי צעירים יהודים כמהים לתשובה .המפגש בין התנועות האחיות
הגיעו לשיאו בהקמתו של הארגון החלוצי העולמי “הנוער הציוני” ב 25-במאי 1931 ,בלבוב.
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נאום שמעון פרס (ז”ל)
ציון  65שנה לתנועת הנוער הציוני העולמית
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הנוער הציוני ייסד רשת של מוסדות חינוכיים בתוך פנימיות ,בהם מתחנכים אלפי אנשים מישראל
ומהגלות .מוסדות אלו הינם בבעלות משותפת של התנועה ומקיימים קשרים ושיתופי פעולה עם
משרד החינוך.
מוסדות אלו הם:
נווה הדסה – כפר נוער הממוקם באזור השרון בסמוך לקיבוץ תל יצחק.
חוות הנוער הציוני (כפר הנוער ע”ש ישראל גולדשטיין) -ירושלים.
אלוני יצחק – סמוך לקיבוץ כפר גליקסון.
כפר הנוער מוסינזון – בהוד השרון.

התרומה לחברה הישראלית :אז והיום

התרומה לחברה הישראלית :אז והיום

בנוסף ,חברי התנועה הקימו קיבוצים ומושבים ברחבי ישראל .קיבוצי הנוער הציוני הם :אושה,
הסוללים ,ניצנים ,כפר גליקסון ,תל יצחק ועין השלושה.
בשנות ה ,60-חברי הנוער הציוני ועקיבא ייסדו את המכון ללימודי השואה  -משואה ,הממוקם
עד היום בקיבוץ תל יצחק .המחקר במשואה מבוסס על תנועות הנוער בתקופת השואה .כמו
כן ,במשואה ממוקם ארכיון הנוער הציוני העולמי ,בו מתועדות עשרות שנות פעילות אידאולוגית
וחינוכית.
אך ללא ספק ,תרומתנו החשובה ביותר היא העולים שלנו ,עבורם הקמנו פרויקט ייעודי הנקרא
במה.
במה הוא ארגון תמיכה לצעירים שעלו לישראל .אנו מלווים ,מסייעים ומייעצים לעולים שלנו
בחודשים הראשונים של תהליך הקליטה בישראל .במסגרת זו ,פרויקט “בית סקופוס ישראל”
מארגן אירועים חברתיים ,חינוכיים ותרבותיים.
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המזכירות העולמית היא גוף קבלת ההחלטות המרכזי בתוך הארגון .המזכירות מנהלת את
העניינים הכלליים והאסטרטגיים של הארגון על מנת להבטיח את ביצועיו התקינים ,התפתחותו
ושיפורו המתמיד בהתאם לכללי השקיפות ,הכנות והבטיחות המחמירים ביותר.
המזכירות העולמית של הנוער הציוני מורכבת מהמזכ”ל ,הגזבר ,היועצים החינוכיים והרכזים של
מחלקות החינוך ,הלוגיסטיקה ,אירופה וצפון אמריקה ,אמריקה הלטינית ,תכניות בישראל ,שנת
הכשרה תנועתית ,תכניות מסע והתקשורת עם השליחים.

המזכירות העולמית של הנוער הציוני

המזכירות העולמית של הנוער הציוני

בשל מרכזיות הקשר בין הקהילות היהודיות בעולם לישראל ,השליחים מהווים את הזרוע המבצעת
של התנועה העולמית בכל אחת מהקהילות החינוכיות שלנו ברחבי העולם .שליחי הנוער הציוני
אחראים לוודא כי כל ההיבטים החינוכיים ,האדמיניסטרטיביים והלוגיסטיים מבוצעים במקצועיות
ובאיכות הגבוהה ביותר.
בהיבטים חינוכיים ,המזכירות העולמית אחראית לדון ,להחליט ולהגדיר את הדרך הפדגוגית של
הארגון בהתאם לחזון התנועה .חזון זה שואף להבטיח שהתהליכים החינוכיים בטווח הקצר ,הבינוני
והארוך מבוצעים  -דבר שיאפשר לנו להשיג את המטרות שהצבנו כישות חינוכית ואידאולוגית.
המזכירות העולמית היא ארגון ללא מטרות רווח (עמותה רשומה) המוכר ע”י מדינת ישראל
והמוסדות הלאומיים .יושב ראש העמותה ,יואל מונטבליסקי ,הוא מהנדס תעשיה וניהול ,בעל
תואר שני במהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ומייסד חברת הייטק ישראלית הפועלת ברמה
הבינלאומית .יואל הוא בוגר הנוער הציוני בקוסטה ריקה והיה ראש המכון הקונטיננטלי הצפוני
הראשון בשנת  .1993יואל נשוי ואב לשלושה ילדים.
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www.hholamit.org.il
Hanoar Hatzioni Haolami
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משפחת הנוער הציוני

משפחת הנוער הציוני
לאור האחריות שלנו ,כתנועת נוער חינוכית ,כלפי החינוך היהודי והציוני בתפוצות ,התחייבנו
לעבוד יחד עם תנועות וקהילות אחרות שחולקות את היסודות הבסיסיים של היהדות והציונות
כהיבטים אידאולוגיים.
בהתבסס על רעיונות אלו ,נוצרו במקביל שלושה פלטפורמות חינוכיות:
משפחת הנוער הציוני המורכבת מהקנים שלנו ברחבי העולם ומהתנועות האחיות שלנו.
פרויקט בית סקופוס – מסגרת בניהול עצמי של תלמידי אוניברסיטאות יהודים המארגנת מגוון
רחב של פעילויות המתאימות לצרכים ולתחומי העניין של קבוצה מרכזית זו של צעירים יהודים,
שהינם העתיד של עמנו.
פרויקט מנהיגות הוא פלטפורמה חינוכית חדשנית בעלת צביון יהודי ,ציוני ,הומניסטי וליברלי
המעניק הכשרה מקצועית למנהיגים פעילים ועתידיים בקהילה היהודית.
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מחלקת החינוך של הנוער הציוני אחראית להנחות את התהליכים המעצבים של תנועתנו,
בהתאם לערכים ולתוכן החינוכי המאפיינים אותנו .אנו מציעים ייעוץ פדגוגי וחומרים חינוכיים
בהיקף יבשתי ,אזורי ומקומי ,על מנת לתרום להתפתחות של כל אחת מהפלטפורמות החינוכיות
שלנו ברחבי העולם.

הנוער הציוני כפלטפורמה חינוכית

הנוער הציוני כפלטפורמה חינוכית

החינוך שלנו מבוסס על תהליכים המעודדים פעולה ,חוויה ומורטריום ,למידה ,סקרנות
אינטלקטואלית ,הזכות להטלת ספק ,אחריות ,מחויבות ,ביקורת מעמיקה וחשיבה עצמאית תוך
שיתוף פעולה.
אנו שואפים להקנות לחברי התנועה חינוך מעצב ,בדגש על כבוד האדם ,חופש הבחירה ,מורשת
פלורליסטית ,עבודת צוות ודיאלוג בין החניך למחנך כמתודולוגיה מהותית וחיונית – כלים
שיאפשרו לחניך/ה לנתח בצורה מורכבת ורצינית את המציאות בה אנו חיים.
אנו שואפים להראות לצעירים את העולם על כל מורכבויותיו ,ומשוכנעים שבאמצעות למידה
והכרה שלו ,הם ילמדו להעריך אותו בצורה הנכונה .הגישה החינוכית שלנו מעוררת בקרב
החברים הערכה ביקורתית כלפי החברה ומעודדת אותם לאמץ עמדות עצמאיות.
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מחנה ישראל ,הנוער הציוני בלגיה .קיבוץ עין השלושה.2019 ,
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מחלקת אירופה וצפון אמריקה של הנוער הציוני מובילה את התקשורת בין הקנים ביבשות אלו,
מפקחת על התכניות החינוכיות ,מתאמת את עבודת השליחים ,מארגנת תכניות בקנים ובישראל
ומקדמת פרויקטים חינוכיים חדשים בין התנועות המרכיבות את המחלקה.

מחלקת אירופה וצפון אמריקה

מחלקת אירופה וצפון אמריקה

המחלקה מורכבת מהקנים הבאים :הנוער הציוני בהונגריה (בודפשט) ,הנוער הציוני בבלגיה
(אנטוורפן ובריסל) ,הנוער הציוני בטורקיה (איסטנבול)( Canadian Young Judea ,טורונטו,
מונטריאול והליפקס) ,תנועת “עדיין לא” ברוסיה (סנט פטרסבורג) ,הקהילה היהודית של אתונה
ביוון (אתונה) ,תנועת “יחד” בספרד (ברצלונה ,מלגה ומלייה) ודור חדש בפורטוגל (ליסבון) .אנו
תמיד לוקחים בחשבון את האפשרות לפתיחת קנים חדשים ועבודה עם קהילות נוספות.
כל אחד מהקנים מארגן ומוביל מספר רב של פעילויות ויוזמות בערים בהן הם ממוקמים .לחניכים
שלנו יש את האפשרות להשתתף במחנות חורף וקיץ ,סמינר מדריכים ,חגיגות ,טקסים ופסטיבלים
של אמנות ומוסיקה ,פעילויות שבועיות בקן ועוד.
מחלקת אירופה וצפון אמריקה מובילה את הקשר עם הקהילות ,תוך קידום תכניות קצרות
וארוכות טווח בישראל עבור חברי התנועה .המזכירות העולמית של הנוער הציוני מחויבת לזהות
היהודית והציונית של החניכים בקנים ומשתתפת באופן פעיל במגוון רחב של פרויקטים בקהילה
מחוץ למסגרת התנועה.
בשנת  2020הנוער הציוני החל לתמוך ולהיות שותף לתנועת רימון ,שנוצרה על ידי קבוצת
סטודנטים בארצות הברית המעוניינת לדמיין מחדש את החינוך הישראלי בקמפוס האוניברסיטה,
לקידום העניין הציוני באופן האטרקטיבי ביותר לחברינו.
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המחנה הבינלאומי הראשון ( .)Manhigut International Campהונגריה.2019 ,
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 SBMאירופה וצפון אמריקה
סמינר בוגרים מנהיגים ( )SBMהוא סמינר הכשרה חינוכי למנהיגים .ה SBM-הוא סמינר שנתי
כאשר המדינה המארחת משתנה מדי שנה .הקהילות והתנועות במדינה המארחות ,יחד עם
המזכירות העולמית של הנוער הציוני ,אחראיים על ארגון האירוע.
אחת מהמטרות העיקריות של ה SBM-היא יצירת אינטראקציה בין המשתתפים והתנועות .בכל
 SBMאנו מנצלים את ההזדמנות על מנת ללמוד על העיר המארחת וחיי הקהילה היהודית בה.
באירועים אלו “הנטוורקינג” והפרויקטים המשותפים שנרקמים הם הכוח שמניע את מנהיגי
התנועות שלנו להשיג את מטרותיהם החינוכיות לשנים הבאות.
ב SBM -משתתפים נציגים של הקנים שמרכיבים את מחלקת אירופה וצפון אמריקה של הנוער
הציוני ,שליחים ,מומחים במגוון תחומים ונציגי המזכירות העולמית.

מחלקת אירופה וצפון אמריקה

מפגשים אזוריים

I
סמינר מנהיגות בינלאומית ()MIC - Manhigut International Camp
 MICהוא סמינר בינלאומי שנתי שמתקיים בבודפשט בהשתתפות קבוצת שנת הכשרה מאמריקה
הלטינית ומשלחות שונות של מדריכים מאוסטרליה ,רוסיה ,קנדה ,ספרד ,פורטוגל ,יוון ,טורקיה
והמדינה המארחת -הונגריה .במסגרת האירוע נדבר על מנהיגות יהודית ,ציונית ותנועתית תוך
התייחסות לסיפור האישי והציבורי של מקור ההשראה הראשון שלנו ,בנימין זאב הרצל .לאור
האתגרים והדילמות שהוצגו בפני הרצל (רבים מהם עדין רלוונטיים כיום) והיהודים באירופה,
ננסה לעודד את החניכים לחקור את תגובותיהם ,פעולותיהם והתנהגותם בהתמודדות עם
שאלות משמעותיות אלו ,הן בחייהם הפרטיים (כאינדיבידואלים) והן בתפקידם כמדריכים
(כ”דמויות ציבוריות”) .באמצעות התנסות חווייתית ,ננסה להבין ארבע תשובות של העם היהודי
שעדין רלוונטיות היום.
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בית הספר “תרבות” .הנוער הציוני מקסיקו.2019 ,
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מחלקת אמריקה הלטינית מפקחת ומנהלת את הפעילויות המקומיות והמחוזיות ברחבי היבשת.
השליחים שלנו עובדים במספר מדינות ואחראיים על ליווי מתמיד של המדריכים ,הבוגרים
והחניכים ,תוך הענקת השקפה בוגרת ומקצועית המתמקדת בשמירה על ישראל כמרכז שגרת
היומיום בתנועה.

מחלקת אמריקה הלטינית

מחלקת אמריקה הלטינית

רשת הפעילויות שלנו מתפרשת על פני עשר מדינות ושלושים קהילות ברחבי אמריקה הלטינית,
הן בקנים של הנוער הציוני והן באלו של תנועות האחיות שלנו .כל הפעילויות מפוקחות על מנת
להבטיח חינוך איכותי.
בכל אחד מהקנים שלנו מתקיימות פעילויות באופן שוטף ,בדרך כלל בימי שבת במודל של יום
פעילות מלא ,ובמסגרתן יכולים המדריכים לממש את תפקידם כמחנכים וכדמויות משמעותיות.
במהלך הסמסטר ,נערכת סדרת פעילויות ייחודית ומקומית הכוללת :מחנות ,מכון חורף והכשרה
מיוחדת.
המחלקה מורכבת מקנים הפזורים ברחבי אמריקה הלטינית :אורוגוואי (הנוער הציוני) ,ארגנטינה
(הנוער הציוני ,ישראל הצעירה ,עולם ביחד ו ,)Sionista Paraná-ברזיל (נצח) ,צ’ילה (צעירי עמי),
פרגוואי (הנוער הציוני) ,פרו (הנוער הציוני) ,קולומביה (כנרת ו ,)Yahad Barranquilla -אקוודור
(הנוער הציוני) ,קוסטה ריקה (הנוער הציוני) ומקסיק (הנוער הציוני ו,דור חדש וביחד מונטריי).
המחלקה גדלה משנה לשנה ומקבלת קנים וקהילות חדשות אל המשפחה הגדולה שלנו.
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 65מכון קונטיננטלי דרומי .צ’ילה.2019 ,
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אנו עורכים סדרת אירועים שמטרתם לספק מסגרת חינוכית וחברתית ייחודית ביבשת .אירועים אלו
הם לא רק היבט מרכזי בתהליך ההכשרה ,אלא גם הזדמנות ליצירת אינטראקציה ולמידה הדדית בין
המדינות ,התרבויות והדעות השונות .אירועים אלו יוצרים דינמיקה של שיתוף פעולה יבשתי שמאפשר
לנו לפעול מעבר לפעילות המקומית בכל קן.

מחלקת אמריקה הלטינית

מפגשים אזוריים

האירוע המרכזי שלנו הוא המכון הקונטיננטלי שמתקיים בשני מודולים שונים :מכון קונטיננטלי
דרומי שמתקיים בינואר ,ומכון קונטיננטלי צפוני שנערך ביולי ,ומכון קונטיננטלי צפוני שנערך ביולי.
במשך למעלה מ 67-שנים ,אירוע זה מכנס צעירים לטינו-אמריקאים ממשפחת הנוער הציוני .במהלך
עשרת ימי המכון ,מקבלים המשתתפים הכשרה חינוכית אינטנסיבית ואיכותית המהווה אבן דרך
חשובה במסגרת התהליך החינוכי המתפתח בחיי כל אחד מחברי התנועה .למרות העובדה שהמכון
הקונטיננטלי מפוקח על ידי מחלקת אמריקה הלטינית ,מדריכי התנועה מרחבי היבשת כולה אחראיים
על העברת הפעילויות וניהול תהליך ההכנה ,התכנון והביצוע של האירוע ,תחת פיקוח מתמיד של צוות
השליחים שלנו.
במקביל למכון הקונטיננטלי הצפוני ,מכון החורף המסורתי מתקיים מידי שנה בדרום אמריקה,
בהשתתפות של למעלה מ 190-צעירים מאורוגואי ,ארגנטינה ,צ‘ילה ופרגוואי .בשנים האחרונות הפך
מכון החורף שלנו לאחד מהסמינרים האזוריים החשובים ביבשת.
בנוסף ,אחת לשנה אנו מארגנים סמינר יזמות ומנהיגות עבור כלל ההנהגות ביבשת  -סמינר בוגרים
מנהיגים ( .)SBMהפעילויות החינוכיות ב SBM-מתוכננות ומבוצעות על ידי המזכירות העולמית וצוות
השליחים הפועל ביבשת.
במסגרת פרויקט בית סקופוס ,אנו מארגנים מפגש הנקרא (,SIM (Scopus International Meeting

בו משתתפים סטודנטים באוניברסיטאות ומכללות ברחבי היבשת .מטרות המפגש ,מעבר להיבט
החברתי ,היא לחלוק רעיונות ,דעות ופרויקטים ,לשוחח עם מומחים ולנתח יוזמות עסקיות שונות
ממקור ראשון.
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מפגש בינלאומי של “סקופוס” ( .)Scopus International Meetingקוסטה ריקה.2019 ,
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בית סקופוס הינה יוזמה שדלתה פתוחה לכל צעיר וצעירה יהודים בין הגילאים  30-18השואפים
ליצור קשרים עם צעירים אחרים במסגרת מודרנית ,יהודית ופלורליסטית .בבית סקופוס אנו
מפתחים פעילויות תרבות ,אמנות ,שפה ,ספורט ,פוליטיקה ופנאי.

מחלקת אמריקה הלטינית

בית סקופוס
בית סקופוס אוחז בתפיסה קהילתית ברורה ,ומציב לעצמו כאחת מהמטרות לקחת חלק פעיל
בקהילה ולפעול בתוכה כ”סוכן שינוי” .בית סקופוס הוא כבר ארגון מוכר בארגנטינה ,קוסטה ריקה,
פרו ,מקסיקו וישראל.
מטרתנו היא לתרום ליצירת מסגרת אוניברסיטאית יהודית פעילה ,תוך חיזוק הצמיחה האישית,
הקשרים בקהילה והיחסים בין עמיתים.
אנו מודעים להזדהות של הצעירים היהודים עם עמם ומדינתם ,ושמים דגש על ישראל כמרכז
ההיסטורי ,הלאומי ,התרבותי הדתי של העם היהודי .אנו מקדמים ערכים ליברליים והומניסטיים,
כבוד לזכויות האזרח היסודיות ,תפיסה דמוקרטית והשקפה פלורליסטית איתנה.
במסגרת מחלקת אמריקה הלטינית ,המזכירות העולמית של הנוער הציוני מובילה את הפיקוח על
השליחים ועל עבודת מנהלי הפרויקטים בכל מדינה.
מידי שנה ,מתקיים באחת המדינות ביבשת מפגש בשם ( ,SIM (Scopus International Meeting
בהשתתפות תלמידי אוניברסיטאות ומכללות.
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בית הספר “הר סיני” .מקסיקו.2019 ,
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פרויקט מנהיגות הוא פלטפורמה חינוכית חדשנית בעלת צביון יהודי ,ציוני ,הומניסטי וליברלי
המעניק הכשרה מקצועית למנהיגים פעילים ועתידיים בקהילה היהודית .הפרויקט מיועד
לתנועות נוער ,בתי ספר ,מוסדות אקדמיים וארגונים יהודים אחרים מאמריקה הלטינית ואירופה.

מנהיגות

מנהיגות
באמצעות פרויקט זה ,הנוער הציוני מתחייבת לקחת תפקיד פעיל בתהליך ההכשרה של דור
המנהיגים העתידי תוך שימוש במקורות חינוכיים עדכניים בסביבה צעירה ומודרנית.
מטרות:
להעניק לצעירים היהודים בתפוצות את כלי המנהיגות הנדרשים להבטחת המשכיות הקהילה
והמוסדות השונים בה.
חיזוק הקשר בין הצעירים היהודים למדינת ישראל והעמקת הזהות היהודית ,הציונית והקהילתית
שלהם.
שיפור והתמקצעות בעשייה החינוכית להשגת עבודה קהילתית יעילה יותר.
פרויקט מנהיגות מורכב מארבע אפשרויות המיועדות לסוגים שונים של מנהיגות חינוכית:
מדריכים ומחנכים :תכנית הכשרה מקיפה המיועדת לחברי תנועות נוער המעוניינים בקבלת
הכשרה קפדנית ,מקצועית ואינטנסיבית בחינוך בלתי פורמלי ,טרם הפיכתם למדריכים ומחנכים.
בוגרים מנהיגים :מיועדת למנהיגי תנועות הנוער ומציעה כלים לניהול מוסדות .כלים אלו יאפשרו
למנהיגים להתמקצע בעבודתם ולהפוך את העשייה היומיומית לאפקטיבית יותר.
“ :”Made in Israelהתכנית מיועדת לצעירים המעוניינים בחוויה קצרה או ארוכת טווח בישראל.
הפרויקט כולל את התכניות שנת הכשרה תנועתית ,תגלית וטיולי בית ספר.
מחשבה סקופוס :מיועד לתלמידי ובוגרי אוניברסיטאות ומכללות בגילאי  20-30מהקהילה
היהודית ,ומציע מסגרת חברתית ולימודית.
פרויקט מנהיגות הוא כבר עובדה מוגמרת בארגנטינה ובמקסיקו.
ויוטמע בקרוב באנגליה ,ברזיל וספרד.

manhigut
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שנת הכשרה הינני  2022וערבים Masa Year of Service 2021-2022
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מהי שנת הכשרה?
שנת הכשרה תנועתית היא החוויה האופטימלית של לימודים והכשרה עבור הבוגרים שלנו ,הן
מבחינת תכנים והן מבחינת כלים ,כך שהם יכולים להתפתח ולהפוך למנהיגים העתידיים בקנים
ובקהילות שלהן .הציר הנושאי של התכנית שלנו מורכב מפרקים שנעים מהספציפי ביותר לכללי:
פרק פתיחה (מתמקד בחבר/ה ובקבוצה) ,פרק תנועתי ,פרק מדינת וארץ ישראל ,פרק עם ישראל
ופרק סיכום (מתמקד בחבר/ה ובקבוצה לאחר השתתפות בחוויה המעצבת של שנת הכשרה
תנועתית).

תכניות ארוכות בישראל (מסע)

שנת הכשרה  -דוברי אנגלית

תכנית שנת הכשרה
תכנית “שנת הכשרה” מהווה שנה אינטנסיבית ,מעצבת וייחודית עבור משתתפיה .דורות של
חברי משפחת הנוער הציוני מגיעים לישראל מידי שנה כדי לקחת חלק בתכנית חינוכית זו .הכרה
בחשיבותה של שנה זו ,היא חיונית לכל משתתף/ת בתכנית ,הן בהיבט של המקום בתוך הקבוצה
והן מבחינת התפקיד בתנועה המקומית ומקומה בתוך הקהילה.
משתתפי התכנית נבחרו וקיבלו המלצות מהקהילות המקומיות והקנים בהם הם חברים ,במטרה
לשפר את יכולותיהם ומחויבותם לתנועה ולחינוך היהודי והציוני .הציפיות האישיות והחלומות של
המשתתפים בנוגע לתכנית ,כמו גם המחויבות שלהם לחינוך היהודי והציוני ,שזורים ומעצבים
את המטרות החינוכיות של התכנית.
עבור המזכירות העולמית של הנוער הציוני ,תכנית שנת הכשרה היא לבה של תהליך חינוכי ארוך
ומשמעותי .העובדה שהתכנית מתקיימת בישראל ולא במדינה אחרת אינה מקרית .אנו מאמינים
שהיכולת לחוות את החברה הישראלית היא אחד מהאמצעים היעילים ביותר להעברת המסר
החינוכי שלנו ולחיזוק הזהות היהודית בתפוצות.
אנו מאמינים שלאחר שנה של חוויית החיים בישראל ,משתתפי התכנית ירגישו בבית – לא רק
כתיירים ,אלא כאנשים ש”שייכים” .החוויות היומיומיות הפשוטות ,יחד עם הקשר המתמיד עם
התרבות ,השפה והאנשים ,מאפשרים למשתתפים לראות מעבר למעטה החיצוני הקשוח של
ישראל ולהיחשף למציאויות והדילמות השונות של חיי היומיום במדינה.
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שנת הכשרה תנועתית ,היא חוויה ארוכת טווח ,ייחודית ,אינטנסיבית ומאחדת עבור צעירי משפחת
הנוער הציוני ,שמגיעים מידי שנה לישראל על מנת להשתתף בתכנית זו.
שנת הכשרה קולטת מידי שנה כ 100-משתתפים מאמריקה הלטינית ומספרד.
המזכירות העולמית של הנוער הציוני ,רואה בשנת הכשרה חוויה אופטימלית של לימודים והכשרה
עבור חברי התנועה הצעירים ,הן באמצעות תכנים והן דרך הכלים המוקנים להתפתחותם של
המשתתפים כמנהיגים העתידיים של הקנים והקהילות במדינותיהם.

תכניות ארוכות בישראל (מסע)

שנת הכשרה  -דוברי ספרדית

תכנית שנת הכשרה מחולקת לשלושה חלקים עיקריים:
מכון למדריכים
שואף לפתח מנהיגים צעירים ,חינוכיים ,יהודים וציונים באמצעות שיטות חינוך פורמליות ובלתי
פורמליות ,תוך שימוש בתכנים שפותחו על ידי החניכים ותחושת מחויבות לעצמם ,לקהילותיהם,
לישראל ולעם היהודי ככלל .פרק זה מתקיים בקרית מוריה ומורכב מקורסים ,שיעורים תיאורטיים,
סדנאות ,פעילויות וטיולים ברחבי ישראל .כחלק ממודל זה ,המשתתפים טסים לפולין למשך
שבוע.
מעורבות קהילתית
מציעה לחברים הצעירים את ההזדמנות לחוות חוויה משמעותית בלב החברה הישראלית,
ומספקת גישה בלתי אמצעית ללימוד וניתוח האתגרים האקטואליים ביותר בישראל .בפרק זה,
החברים יכולים לבחור בין השתתפות במרווה (חוויה בת חודשיים בצה”ל) לבין תכנית הנקראת
“מסע חזק ואמץ” – המורכבת קורסים וטיולים ברחבי ישראל.
מבט
פרויקט חדשני ,יצירתי ומקורי השואף להעניק לחברינו הצעירים את הכלים
והאמצעים הדרושים להפיכתם ל”סוכני שינוי” .בפרק זה ,המשתתפים
מתמקדים בתכנון פרויקטים עם חזרתם לקהילות ולקנים ,תוך שימוש
בכלים שנרכשו במהלך התכנית.
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 Israel Challengeהיא תכנית הכשרה מודולרית המבוססת על החוויה של המשתתפים,
במסגרתה הם לומדים להכיר את ההיסטוריה ,הגאוגרפיה והחברה הישראלית מנקודת מבט
שונה .התכנית מחולקת לשני חלקים ,כך שהמשתתפים יכולים להתאים אותה להעדפותיהם
השונות.

תכניות ארוכות בישראל (מסע)

Israel Challenge

לתוכנית  Israel Challengeמעל  15שנות ניסיון ולמעלה מ  1500-משתתפים .הרעיון מאחורי
התכנית היא ליצור אתגר אישי בישראל יחד עם האפשרות להכיר לעומק את ההזדמנויות השונות
שמציעה המדינה ,ובכך להציע אלטרנטיבה שונה לתכניות הקיימות של הצעירים בתפוצות.
התכנית מחולקת לשלושה פרקים ושלבים עיקריים ופרק רביעי שהינו אופציונאלי .המשתתפים
יכולים לבחור בין מספר אפשרויות בכל שלב ולהתאים את התכנית לתחומי העניין שלהם .בין
האפשרויות :קיבוץ ,מרווה (שירות נסיון בצה”ל) ,קורסי יזמות בתל אביב ,קורס פרמדיקים במגן
דוד אדום ,קורס בישול ים תיכוני וקורסי צלילה וגלישה באילת.
אחד מהסטנדרטים של התכנית היא הכרת מדינת ישראל תוך פעילויות חווייתיות וטיולים,
העמקת הידע בנוגע לחברה והתרבות הישראלית ,עידוד מפגשים משמעותיים ויצירתיים עם נוער
ישראלי והתנדבות במטרה לתרום לחברה הישראלית .אנו עובדים על נושאים ישראליים וציוניים
אקטואליים ומעודדים את לימוד השפה העברית והצמיחה האישית של כל אחד מהמשתתפים.
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“ערבים” היא תכנית ארוכת טווח עבור משתתפים המחפשים חוויה משמעותית בישראל ,תוך
תרומה לחברה באמצעות שירות לאומי .בערבים ,המטרה היא לעבוד ולתקשר עם הסקטורים
המוחלשים ביותר ,תוך יצירת שינוי חיובי .בנוסף ,המשתתפים יוכלו ליהנות ממשימות שונות.
התכנית מורכבת מארבעה חלקים עיקריים:
שירות לאומי
המשתתפים יוכלו לבחור בין תחומי התנדבות שונים ולקבל הזדמנות לעבוד בסביבה מקצועית
בישראל .כתוצאה מכך ,ילמדו החברים על עצמם ועל יכולותיהם ,ויחקרו את תחומי העניין שלהם
שיוכלו להפוך בעתיד לאפשרויות קריירה אמיתיות וארוכות טווח.

תכניות ארוכות בישראל (מסע)

תכנית “ערבים”

Israel Update
מרחב בו נדון בנושאים שונים הקשורים לקונפליקט הישראלי-פלשתיני ,פוליטיקה ואקטואליה .עם
מפגשים שבועיים של שיחות או טיולים במקומות בהם האירועים מתרחשים ,נעניק הכשרה בסיוע
מומחים בתחום ,כך שהמשתתפים יוכלו לנתח ,להבין ולהגיע למסקנות עצמאיות בנוגע לחברה
הישראלית בפרט ולמזרח התיכון בכלל.
קורסים וסמינרים
אנו מציעים סדרה של קורסים ,סמינרים ושיחות בנושאים כללים שונים ,כגון קורסי יזמות בהם
יוכלו המשתתפים לבקר בחברות סטרט-אפ וארגונים שונים בישראל.
חגים
במסגרת התכנית ,אנו מספקים את הפלטפורמה האידאלית על מנת להרגיש ולחוות את החגים
וימי הזיכרון כמו ישראלים :מסיבות יום העצמאות ברחובות ,סדר פסח ייחודי ,פעילויות ראש השנה,
תהיות ליום כיפור ועוד.
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 Made in Israelהיא תכנית ארוכת טווח בישראל ,המיועדת לצעירים המעוניינים להרחיב את המנעד
התעסוקתי שלהם ,להתפתח כיזמים ולחוות את עולם העבודה בחברות מובילות במגוון תחומים.
 Made in Israelהיא הזדמנות להתפתחות מקצועית ,תוך רכישת ניסיון תעסוקתי איכותי .במסגרת
התכנית ,המשתתפים ירכשו ידע ויחוו חוויות שונות שיקנו להם כלים חשובים להתפתחותם האישית.
אנו מציעים הכשרה ,ניסיון ועבודה במהלך כל תקופת השהייה ,בסביבה יהודית ציונית ופלורליסטית
שתאפשר לכם להכיר את מוצרי “ ”Made in Israelשמיצבו את ישראל בחוד החנית של ההתפתחות
הגלובלית והחדשנות.

תכניות ארוכות בישראל (מסע)

Made in Israel

אנו מציעים שלושה קורסים עיקריים שילוו את המשתתפים במהלך התכנית:
קורס יזמות :ביקור בחברות היי-טק .נסיעות עסקיות במהלכן יוכלו המשתתפים להכיר חברות
מתפתחות ( ,)Startupsחברות בינלאומיות ,חברות הייטק ושחקני מפתח אחרים המרכיבים את הכוח
המניע של ה.”Startup Nation“-
נושאים :טכנולוגיית סייבר ,אנרג’י טק ,מדיה דיגיטלית ,אגריטק ,תחבורה ,מטבע קריפטו ובינה
מלאכותית.
ישראל והמזרח התיכון :קורס אינטנסיבי המתמקד באתגרים החדשים של ישראל ומורכב מארבעה
פרקים חינוכיים :ההיסטוריה של ישראל ,החברה הישראלית ,אקטואליה ישראלית והמזרח התיכון .כל
פרק מורכב משיעורים ,שיחות ,פעילויות וטיולים בישראל.
שיווק דיגיטלי :קורס המתמקד באסטרטגיות מיתוג בפלטפורמות דיגיטליות שונות (דרך האינטרנט).
הטרנד הגלובלי הוא שילוב בין טכניקות שונות ,כגון שיווק באמצעות תוכן ,שיווק ברשתות החברתיות,
שיווק באמצעות משפיענים ,פרסום פרוגרמטי ,שיווק באמצעות דיוור SEO ,ועוד .בקורס זה ילמדו
המשתתפים על חשיבות פילוח ושיווק מותאם אישית על מנת להשיג תוצאות טובות יותר לקידום מוצר/
שירות/מותג .הקורס יועבר על ידי מומחה מורשה מטעם .Google Academy
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מרכז פרס לשלום ויזמות .תל אביב.2020 ,

38

תכניות קצרות בישראל

טיולים לימודיים בישראל
בשנים האחרונות ,התבלטנו לטובה בארגון טיולי סוף שנה מוצלחים בישראל עבור בתי ספר.
אנו עובדים עם בתי ספר שונים ברחבי העולם ,ומציעים הן תכניות מלאות והן סמינרים הנערכים
במהלך הטיול או ימי ההכשרה .אנו מארגנים פעילויות אלו עבור בתי ספר בצ’ילה ,אקוודור,
מקסיקו ,טורקיה וקולומביה .במסגרת טיולים אלו ,המשתתפים יעברו חוויות במגוון נושאים
הקשורים לתרבות ,היסטוריה והמציאות במדינת ישראל .תכניות אלו יוצאות לפעול על ידי
מומחים בשטח ,תוך תיאום מלא והתאמת התכנית לצרכי בית הספר.
אנו רואים בטיול זה הזדמנות ייחודית במסגרתה יוכלו הצעירים להתקרב לשורשיהם ,לחזק את
זהותם ולהעמיק את הקשרים לעם היהודי וארץ ישראל .אנו שואפים לקיום תהליך חינוכי המתחיל
בהכנה טרם היציאה לטיול ,על מנת למקסם את החוויה האישית והקבוצתית של המשתתפים.
התכנית תתבסס על ארבעה צירים נושאיים ,שילוו אותנו במהלך השהייה בישראל ואליהם נתייחס
ממספר היבטים:
ההיסטוריה והשורשים של העם היהודי.
ההיסטוריה של ישראל והתנועה הציונית.
החברה הישראלית – פסיפס רב תרבותי.
טכנולוגיה וחדשנות ,אקטואליה והסברה.
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פרויקט “ ”RESTARTהונגריה.2021 ,
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תכניות קצרות בישראל

קורס מדריכים
קורס המדריכים הוא תכנית הכשרה המתקיימת בישראל ,עבור חניכים העתידים להפוך
למדריכים בעתיד הקרוב .הקורס מבוסס על שלושה צירים חינוכיים:
 .1הכרת החברה הישראלית
 .2רכישת כלי הדרכה
 .3למידת האידאולוגיה והמורשת של התנועה
לאחר השתתפות בחוויה משמעותית זו בישראל ,יחזרו המשתתפים לקהילותיהם כמדריכים
בקנים.
במסגרת התכנית ,יחוו המשתתפים את המגוון החברתי שמציעה ישראל מהצפון לדרום .זוהי
תכנית חווייתית המחזקת את תחושות הקבוצתיות ,השייכות לתנועה והקשר למדינת ישראל.
בכל שנה ,אנו מארגנים משלחות של מנהיגים עתידיים ומדריכים מברזיל (תפוז) ,בלגיה (מחנה
ישראל) ,רוסיה (עדין לא) והונגריה (סמינר מנהיגות).
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שליחי הנוער הציוני.2021 ,
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שליחים

שליחים
הנוער הציוני מתבלטת בעולם תנועות הנוער היהודיות בשל העבודה החינוכית והקהילתית
המשמעותית שמבצעים השליחים שלה.
הקו המנחה של השליחות – שליחת נציג ישראלי לקהילה יהודית בתפוצות – הוא אחד מההיבטים
שהבטיחו את הצלחתנו בכל מובן.
השליח הוא אזרח ישראלי בעל ידע נרחב בתחומי היהדות ,כישורי ניהול וניסיון עשיר בחינוך בלתי
פורמלי ועבודה קהילתית עם קבוצות בכל הגילאים .הערך המוסף של השליח היא נקודת המבט
הרעננה שלו בנוגע למצב העכשווי והחברה הישראלית ,מה שמקרב משמעותית את הקהילה במדינה
אליה הוא נשלח ,למדינת ישראל.
לרוב ,עובד השליח מהמשרדים המקומיים של הפדרציה היהודית או מהמרכז הקהילתי ,ומבסס
קשרים עם נציגים ומנהיגי קהילות .מטרת השליח היא לחזק את הזהות היהודית והציונית בקהילה,
תוך מיצוב מדינת ישראל כמרכז של עבודתו החינוכית.
השליח פועל בכל קהילה לתקופה של עד שלוש שנים ,במהלכן הוא עובד עם מספר ישויות וארגונים
קהילתיים ומתווה תכניות אסטרטגיות עבור הקהילה.
השליחות בנוער הציוני היא חלק מפרויקט משותף עם הסוכנות היהודית ,כאשר השליחים הם הנציגים
הרשמיים של הארגון.
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הוועידה העולמית .נס הרים.2017 ,
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“העולמית”

“העולמית”
“העולמית” הוא השם שבחרנו לפעילויות ,מפגשים או סמינרים המתקיימים בישראל במתכונת
בינלאומית.
יום הנוער הציוני
מידי שנה בחודש יולי ,מתקיים “יום הנוער הציוני” בישראל .פעילות זו מקבצת למעלה מ 500-צעירים
מתנועתנו ,שמגיעים מכל המדינות בהן פועלת הנוער הציוני.
חברים אלו משתתפים בתכניות שונות בישראל.
הועידה העולמית
אחת לעשור מארגנת משפחת הנוער הציוני את “הועידה העולמית” ,במטרה ללמוד ,לדון ולהחליט
בנוגע לאידאלים ולתפיסות האידאולוגיות של התנועה .בוועידה העולמית משתתפים  200נציגים
מכל הקנים ברחבי העולם.
ועידה חינוכית
במקביל לוועידות העולמיות ,עורכת הנוער הציוני ועידות חינוכיות ,המאפשרות לנו ללמוד מהחוויות
והאירועים המקומיים ,לדון בצרכים המשותפים והספציפיים של כל קן ,לפתח מתודולוגיות וחומרי
לימוד חדשים ,והחשוב מכל – לשוחח יחד עם חברנו על המשפחה החינוכית הגדולה שיצרנו.
המטרות העיקריות של הועידה החינוכית הן פיתוח והתאמת מתודולוגיות וכלים חינוכיים ,אותם אנו
יכולים להעביר במסגרת האתגר העצום של חינוך דור המנהיגים הבא.
באירוע זה ,משתתפים  150נציגים מכל הקנים ברחבי העולם.
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סופ”ש “בית סקופוס” ישראל .גן לאומי ושמורת טבע ארבל.2019 ,

46

אחד ממקורות הגאווה הגדולים ביותר של משפחת הנוער הציוני ,הם העולים החדשים המגיעים
לישראל במטרה להגשים את חלומותיהם הלאומיים והאישיים.
מטרתו של פרויקט במה היא ללוות בצורה הולמת את כלל העולים של התנועה בכל התהליכים טרם
עלייתם ובתקופה הראשונה שלהם בארץ .כדי להגשים מטרה זו הקמנו ארבעה מערכים שונים ,כל
אחד מהם מתייחס לשלב מסוים בתהליך העלייה והקליטה של העולה ,אך כולם מסונכרנים תחת
אותה מערכת.

במה עולים בישראל

במה עולים בישראל

Before Aliya

צוות השליחים והפעילים ,יחד עם חברי המזכירות העולמית ,יכווינו את העולים בנושא אפשרויות
עליה ,ויסייעו להם לקבל תשובות על שאלותיהם .כמו כן ,חברי הצוות של המזכירות העולמית יקבלו
את פניהם של העולים בישראל וילוו אותם באופן צמוד ,בחודשיהם הראשונים ,כדי לסייע בנושאים
ביורוקרטים ,לוגיסטיים ,ובכל דבר שיידרש.
Soldierity

צוות המזכירות העולמית ,יחד עם בוגרי התנועה שעברו שירות צבאי ,ידאגו לכוון את העולים על
כלל הסוגיות הקשורות לגיוס :איך להגיע ל”צו הראשון” ,ליווי ביום הגיוס ,הכוונה בנוגע לקורסים
מקצועיים בצה”ל ,אימוץ חיילים בודדים ,והכוונה לקראת השחרור.
Olimkedin

מערך זה מיועד לכל מי שמחפש הזדמנויות לפיתוח מקצועי ובשוק העבודה .כלל העולים המעוניינים
יקבלו הכוונה מקצועית בנושא כתיבת קורות חיים ,איך להגיע לראיון עבודה ,חשיפה להזדמנויות
מקצועיות על בסיס רשת העולים של התנועה ועוד.
Scopus Israel

מערך זה מהווה רשת בוגרי התנועה בארץ והוא למעשה הגרעין החברתי המרכזי של העולים .לצד
מפגשים חברתיים תקופתיים ופעילויות מיוחדות שהתנועה מארגנת ,יהיו גם עדכונים שוטפים על
הנעשה בתנועה ,במטרה לשמור על חיבור ולעדכן אותם על התפתחויות התנועה.
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מפגש חבר הנאמנים של “חברי הנוער הציוני” .בית משפחת גפן ,יוסטון ,ארה”ב.
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במטרה להבטיח את המשכיות הארגון שלנו בקהילות היהודיות ברחבי העולם ,יצרנו קרן
בינלאומית בשם “.”Friends of Hanoar Hatzioni

FRIENDS OF HANOAR HATZIONI

Friends of Hanoar Hatzioni
הקרן מורכבת מבוגרים לשעבר (משתתפי התנועה) ואישיויות נוספות מרחבי העולם ,המסייעות
לנו לפתח פרספקטיבה ופרויקטים חדשים על מנת להמשיך ולגדול.
בהתמודדות עם האתגרים ,הדילמות והקשיים בעידן של ימינו ,היבט מרכזי המקל על דרכנו היא
קבוצה של אנשים מנוסים ואמינים ,המחויבים לעזור לנו להשיג הצלחה חינוכית.
הנשיאה הנוכחית של  Friends of Hanoar Hatzioniהיא לילי אונר ,חברה לשעבר בהנוער
הציוני פרגוואי וחברה בקהילה היהודית באקוודור.

Friends of

ידידי
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גבריאל דגן  -מזכ”ל
בעל תואר ראשון במדעי המדינה ומורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות בישראל .כיהן
כשליח הסוכנות היהודית והנוער הציוני באקוודור ובאורוגואי.
gabod@hholamit.org.il
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צוות

רומי מורלס  -רכזת חינוך עולמי
בעלת תואר ראשון ושני בחינוך.
romim@hholamit.org.il

אלכסנדר ביטרמן  -מנהל מחלקת אירופה ומדינות דוברי אנגלית
בעל תואר ראשון בחינוך ומורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות בישראל .כיהן כשליח
הסוכנות היהודית ,הנוער הציוני ונצח בסאו פאולו ,ברזיל.
alexb@hholamit.org.il

זואי בראש  -רכזת מחלקת אירופה ומדינות דוברי אנגלית
תואר ראשון בלימודים גלובליים במגמת יחסים בינלאומיים
כינוי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת מונש ,מלבורן ,אוסטרליה.
zoeb@hholamit.org.il

מריאנו וקסלר  -מנהל מדור אמריקה הלטינית
בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית .כיהן כשליח הסוכנות היהודית והנוער הציוני באורוגוואי
ובמקסיקו.
matow@hholamit.org.il
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דיאגו ביאבר  -גזבר
בעל תואר ראשון בראיית חשבון מהאוניברסיטה העברית בירושלים .כיהן כשליח הסוכנות
היהודית והנוער הציוני בלימה ,פרו.
diegob@hholamit.org.il
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צוות

צוות

יואל כהן  -מנהל מדור תוכניות בישראל
תואר ראשון ביחסים בין לאומיים ומדעי המדינה .ניסיון בניהול תכניות בארץ ועבודה עם
קהילות בתפוצות.
yoelc@hholamit.org.il

איבון רוזנברג  -רכזת מחלקת תכניות בישראל
תואר שני בפסיכולוגיה קלינית ,המתמחה בחינוך וטיפול קצר.
yvonner@hholamit.org.il

אוריאל קוצר  -מנהל תכנית שנת הכשרה
בעל תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי והיסטוריה .כיהן כשליח הסוכנות היהודית והנוער הציוני
בארגנטינה.
urielk@hholamit.org.il

דניאלה רפ  -רכזת תכנית שנת הכשרה
בעלת תואר ראשון באנתרופולוגיה .מדריכה לשעבר וחברת הנהגה בישראל הצעירה ארגנטינה.
danielar@hholamit.org.il
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ענת ולווסקי  -רכזת מחלקת שיווק ותקשורת
בעלת תואר ראשון בשיווק ותקשורת.
anatw@hholamit.org.il
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צוות

מתיאס דילבה  -רכז לוגיסטיקה
כיהן כשליח מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית והנוער הציוני במקסיקו.
matid@hholamit.org.il

לורנה בנקל  -רכזת הדרכה
מדריכה לשעבר וחברת הנהגת הנוער הציוני באורוגוואי .בוגרת תכנית שנת השכרה.
lorenabenkel@gmail.com

דיאגו צ’רנוביץ’  -מנהל פרויקטים
בעל תואר ראשון בתקשורת חזותית וחברתית .כיהן כשליח הסוכנות היהודית ,הנוער הציוני
וכנרת בבוגוטה ,קולומביה.
dcharno@hholamit.org.il

אנדראה רפי  -מעצבת גרפית
asktoardesign@gmail.com
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שליחים

רודריגו מודליס  -שליח הסוכנות היהודית והנעור הציוני בפרו

בעל תואר ראשון במנהל עסקים .לשעבר מנהל מרכז הקהילה היהודית בסאן דייגו ,ארה”ב.

צוות ברחבי העולם

צוות ברחבי העולם

לאונרדו לייזרוביץ  -שליח הסוכנות היהודית ,צעירי עמי בצ’ילה והנוער הציוני
בפרגוואי.
בעל תואר ראשון בחינוך דמוקרטי ומורה דרך מוסמך.

דני קייזר  -שליחת דור חדש במקסיקו

בעלת תואר ראשון בתקשורת ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אנטוני קיזר  -שליח הסוכנות היהודית והנוער הציוני במקסיקו

בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות.

יעל ברמן  -שליחת הסוכנות היהודית והנוער הציוני במקסיקו

בעלת תואר ראשון במדעי המדינה ותקשורת .בעלת תואר שני ביחסים בינלאומיים .מורה
דרך מוסמכת.

דן סלקובסקי  -שליחת הסוכנות היהודית והנוער הציוני בארגנטינה

בעל תואר ראשון במנהל עסקים .לשעבר מנהל פרויקטים במועצה חבל יבנה.

יובל נמירובסקי  -שליחת הסוכנות היהודית ותנועת נצח ישראל בברזיל
בעל תואר ראשון ביחסים בינלאומיים .בעל תואר שני בלימודי יהדות ארה”ב.

עילי יגל  -שליחת הסוכנות היהודית והקהילה היהודית ביוון

בוגר שנת שירות ,בעל ניסיון בתחום החינוך הלא פורמאלי בישראל.

גיל אלטר  -שליחת הסוכנות היהודית והנוער הציוני בלגיה

בעל תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה.
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אנחנו מחשבה ופעולה ,אידאליזם ומציאות.
לאן אנחנו רוצים להגיע? לעולם לא נגיע לשם,
כי להגיע פירושו לעצור.
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