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הודפס בבית הדפוס הסוכנות היהודית

0

א .נושאים תחיקתיים
 .1ייצוג נשים במוסדות הלאומיים
דברי הסבר
הנהלת התנועה הציונית סבורה ,כי ראוי לקבוע במוסדות התנועה נציגות מובנית לנשים .לפיכך
מוצע תיקון החוקה בדומה לקיים היום לגבי ייצוג הדור הצעיר ,כך שתינתן נציגות כזו לנשים.
מוצעים לכן התיקונים המתאימים בחוקה .למניעת ספק ,הרי הנציגות הנשים יכולה לחפוף
בחלקה את נציגות הדור הצעיר.
הסעיפים שמבוקש לתקנם הם :ס' ( 1נציגי גופים ציוניים ויהודיים בין-ארציים וארציים)
( 02מועמדים בבחירות לקונגרס);
( 02נציגי ארגונים);
( 20הוועד הפועל);
( 11ההנהלה המורחבת)
ההצעה
א .אחרי סעיף  ,1פיסקא  ,1סעיף משנה (אב) יבוא:
"(אג) לפחות  22%מהחברים מהנציגות לקונגרס של הגופים המנויים בפיסקא זו יהיו נשים.
נציגות זו יכולה לחפוף את נציגות הדור הצעיר" .
ב .סעיף  02הקיים לחוקה יסומן "א" ,ואחריו יבוא:
"(ב) לפחות  22%מהחברים בכל רשימת מועמדים לקונגרס יהיו נשים .נציגות זו יכולה לחפוף
את נציגות הדור הצעיר".
ג .אחרי סעיף (02ה) לחוקה יבוא:
"(ו) לפחות  22%מנציגי הארגונים כאמור לעיל יהיו נשים .נציגות זו יכולה לחפוף את נציגות
הדור הצעיר".
ד .בסוף סעיף  ,20פיסקא  1יבוא" :לפחות  22%מחברי כל סיעה בועד הפועל וממלאי מקומם
יהיו נשים .נציגות זו יכולה לחפוף את נציגות הדור הצעיר".
ה .בסעיף  ,11פיסקה  ,0אחרי סעיף ( ,)2יבוא – "( )1לפחות  22%מחברי ההנהלה המורחבת
בכל אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ( )2(-)1לעיל יהיו נשים.
ו .בסעיף 0א' בסופו יבוא" :או מגדר"

 .0העברת סמכויות היושב-ראש למ"מ היו"ר במקרה בו יתפנה מקום היושב-ראש
הואיל ובין הקונגרס הציוני הל"ה לקונגרס הציוני הל"ו התפטר יושב-ראש
ההנהלה ,ולא מונה יושב-ראש אחר במקומו;
והואיל והחוקה לא מסדירה מצב בו הוועד הפועל הציוני לא מגיע להסכמה בדבר
זהות המחליף ולא ממנה יושב-ראש אחר במקומו למשך תקופה ארוכה;
והואיל ויש צורך להסדיר את הנושא בכדי שלא ייווצר מצב שבו אין מי שמוסמך
על פי החוקה להפעיל את הסמכויות המוקנות ליושב-ראש ההנהלה;
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מוחלט בזה כי בכל מקרה בו יתפנה מקומו של היושב-ראש ,ממלא מקום היו"ר
ימלא את התפקיד עד למינוי יושב-ראש חדש.
לפיכך ,בסעיף  12לחוקה  -פיסקא  1תימחק ובמקומה יבוא:

פיסקא :1
"אם בתקופה שבין קונגרס לקונגרס יתפנה מאיזו סיבה שהיא מקומו של יושב-ראש
ההנהלה ,יבחר הוועד הפועל הציוני במושבו הקרוב יושב ראש חדש מקרב חברי ההנהלה.
עד בחירתו ימלא את תפקיד היושב ראש – מ"מ היו"ר ,או חבר אחר מחברי ההנהלה,
שייבחר על ידי הנהלה ברוב קולות".

 .2שמירה על טוהר המידות בהסתדרות הציונית העולמית
הואיל וההסתדרות הציונית העולמית היא גוף הפועל על פי כללי הצדק ,השוויון,
הדמוקרטיה וטוהר המידות;
והואיל ויש צורך להבטיח את ניקיון הכפיים של מי שנבחר בקונגרס הציוני לכהן
בתפקידים בכירים בהסתדרות הציונית העולמית;
והואיל והשחיתות היא נגע שיש לעקור אותו מהשורש ולהבטיח כי לא יגיע גם
להסתדרות הציונית העולמית;
מוחלט בזה לקבוע תנאי כשירות ומינויים למועמד לכהונה בתפקיד נבחר
בהסתדרות הציונית ,כך שהקונגרס הציוני לא יבחר מי שהורשע בפסק דין סופי
בעבירה ובית המשפט קבע כי בעבירה יש קלון וטרם חלפו  1שנים מאז סיים לרצות
את עונשו.
לקבוע כי מי שנבחר על-ידי הקונגרס הציוני לכהן בתפקיד כאמור לעיל ,והורשע
בעבירה ובית המשפט קבע כי בעבירה יש קלון ,תופסק לאלתר כהונתו.
 .1נציגי ההסתדרות הציונית העולמית בחברות בנות וגופים קשורים
הואיל ובבעלות ההסתדרות הציונית העולמית אחזקות בחברות שונות המקנות לה
זכות למנות את חברי הדירקטוריון ויושבי-ראש הדירקטוריון;
והואיל ולהסתדרות הציונית העולמית יש זכות למנות חברי ועד מנהל בעמותות
שונות;
והואיל ולהסתדרות הציונית העולמית יש זכות למנות נציגים לגופים שונים
שהוקמו על פי חוק כגון המועצה להנצחת זכרו ומורשתו של הרצל ,המועצה
להנצחת זכרו ומורשתו של ז'בוטינסקי וכיו"ב;
והואיל וחוקת ההסתדרות הציונית העולמית לא מסדירה את דרך הבחירה והמינוי
של הנציגים ו/או הדירקטורים לגופים האמורים;
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הוחלט לקבוע כי ההנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית תמנה את הנציגים
ו/או הדירקטורים ,לפי העניין ,בכל הגופים בהם זכאית ההסתדרות הציונית העולמית
למנות נציגים מטעמה.
לפיכך יתוקן סעיף  12לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית כך שבסיפא של פיסקא 1
יבוא:

"ההנהלה תבחר את הנציגים ו/או הדירקטורים מטעם ההסתדרות הציונית העולמית בכל
הגופים שבהם רשאית ההסתדרות הציונית העולמית למנות נציגים מטעמה ,לרבות
דירקטורים ויושבי-ראש דירקטוריון בחברות בנות וחברות קשורות ,חברי ועד מנהל
בעמותות ,ונציגים בגופים שהוקמו על פי חוק".

 .1מספר חברי ההנהלה
הואיל והוחלט להפריד בין תפקיד יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית לבין
תפקיד יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית;
והואיל ויושבי-הראש של קרן היסוד לדורותיהם נבחרו לכהן כחברי ההנהלה
הציונית;
והואיל והוחלט לארגן מחדש את התפקידים בהנהלה הציונית ולבחור בסגן
וממלא מקום יו"ר ההנהלה;
והואיל ויש חשיבות שיו"ר הנהלת הסוכנות היהודית והיו"ר העולמי של קרן
היסוד יכהנו גם בהנהלה המורחבת;
הוחלט על תיקון החוקה כדלהלן:
בסעיף  11פיסקא :1
בסעיף (ב) ,תימחק המילה "הגזבר" ויבוא במקומה "סגן ומ"מ יו"ר ההנהלה אשר
ישמש גם כסגן ומ"מ יו"ר ההנהלה המורחבת".
בסעיף (ג) יימחק המספר " "11ובמקומו יבוא "."01
תתווסף לסעיף  11פיסקא  1א' ,שזו לשונה:
"הקונגרס ,ובתקופה שבין קונגרסים ,הוועד הפועל הציוני ,רשאים לבחור ביו"ר
הנהלת הסוכנות היהודית וביו"ר העולמי של קרן היסוד כחברי ההנהלה המצומצמת.
מי שייבחר לחבר הנהלה לפי פיסקא זו יכהן כחבר הנהלה עד לקונגרס מן המניין
הבא אחריו או עד לסיום תפקידו לפי המוקדם ביניהם".
סעיף  11פיסקא ( 0א) ( )1יתוקן כך שלאחר המילים "כאמור בפיסקא  "1יבוא
"ובפיסקא 1א' "
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 .2חובת דיווח על יישום החלטות הקונגרס הציוני
הואיל ובקונגרס הציוני מתקבלות החלטות חשובות בעלות משמעות מעשית;
והואיל וההנהלה היא המוסד המבצע של ההסתדרות הציונית ומחובתה להוציא
לפועל את החלטות הקונגרס הציוני והחלטות הוועד הפועל הציוני;
והואיל ויש צורך ליצור מנגנון שיבטיח כי ההחלטות שמתקבלות בקונגרס הציוני
מיושמות;
מוחלט בזה כי ההנהלה תוציא אחת לתקופה שלא תעלה על שנה ,דין וחשבון
אשר יכלול את כל ההחלטות שהתקבלו בקונגרס הציוני  ,פירוט בדבר הפעולות
המתוכננות לצורך הוצאת ההחלטה אל הפועל ופירוט בדבר האמצעים שכבר ננקטו
לצורך הוצאת ההחלטה אל הפועל.
לפיכך הוחלט לתקן את סעיף  12לחוקה ,ולהוסיף לאחר פיסקא  1את הפיסקא
הבאה:
פיסקא 5
"אחת לתקופה שלא תעלה על שנה ,תפרסם ההנהלה דין וחשבון אשר יכלול את כל ההחלטות
שהתקבלו בקונגרס הציוני הקודם .פירוט בדבר הפעולות המתוכננות לצורך הוצאת ההחלטה
אל הפועל ופירוט בדבר האמצעים שכבר ננקטו לצורך הוצאת ההחלטה אל הפועל .הדין
וחשבון יימסר לוועד הפועל ויופץ לפדרציות בחו"ל ,ולנציגי כל הבריתות והארגונים אשר היו
מיוצגות בקונגרס הציוני הקודם".

ב .תקנות
 .1נוכחות בישיבות וזמינות תרגומים
אושר כחלק מתקנות לביצוע החוקה ומופיע כתקנה  12א' בתקנות לביצוע
החוקה
הואיל והמושבים של ההנהלה המצומצמת והמורחבת של ההסתדרות הציונית
העולמית ("ההסתדרות הציונית") ,הנשיאות ("הנשיאות") של הוועד הפועל הציוני
("הוועד הפועל") ,והוועדה המתמדת לענייני תקציב וכספים של הוועד הפועל הציוני
("הוועדה לענייני תקציב וכספים" ,וביחד" ,מוסדות ההסתדרות הציונית העולמית")
מתקיימים בירושלים;
והואיל והשפה הרשמית של גופי ההסתדרות הציונית העולמית היא עברית;
והואיל ויש חברים מסוימים בגופי ההסתדרות הציונית העולמית המתקשים לעמוד
בדרישות חברותם כי הם מתגוררים מחוץ לישראל או כי אינם שולטים בשפה
העברית;
והואיל והחלטות שונות אשר אומצו קודם לקונגרס הציוני ("הקונגרס") (למשל,
החלטות מס' (9ג)( )0ומס'  11אשר אומצו על ידי הקונגרס ה 21-ביוני  )0222הכירו
בצורך להקל על השתתפות החברים באמצעות שימוש באמצעי תקשורת מודרניים;
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והואיל וסעיף  1פיסקא  1בתקנות הוועד הפועל קובע כי בין הישיבות של
הנשיאות" ,התפקידים של הנשיאות יבוצעו ע"י חבריה המתגוררים בישראל" וכי
המקומות של חברי הנשיאות "המתגוררים מחוץ לישראל ימולאו ...על ידי ממלאי
מקומם מתגוררים במדינת ישראל" ,הדבר עלול להגביל את יכולתם של חברי נשיאות
מסוימים להשתתף באופן מלא בענייני הנשיאות ולעמוד בחובותיהם כחברי
הנשיאות;
והואיל ומגבלות אלו הנן מנוגדות ללשונן ולתכליתן של ההחלטות שלעיל ואינן
דרושות עוד לאור זמינותם של אמצעי תקשורת מודרניים;
והואיל והקונגרס קבע כי יהיה זה לטובת ההסתדרות הציונית העולמית לתקן את
חוקתה על מנת להבטיח שהישיבות בכל אחד ממוסדות ההסתדרות הציונית העולמית
מנוהלות באופן יעיל ומועיל ,עם נוכחות מרבית של חברי המוסד הרלוונטי.
לפיכך הוחלט בזאת :כי תתווסף תקנה 12א' לתקנות לביצוע החוקה ,לאמור:

"11א' (א) כל חבר בעל זכות להיות נוכח ולהצביע בישיבה של הנשיאות ,ההנהלה
המצומצמת ,ההנהלה המורחבת ,או הוועדה המתמדת לענייני תקציב וכספים של הוועד
הפועל (כל אחד מהם" ,מוסד ההסתדרות הציונית העולמית") יורשה להשתתף ולהצביע
בישיבה כאמור בין אם באמצעות נוכחות פיזית ,באמצעות טלפון ,או בכל אמצעי אלקטרוני
אחר (כולל ,אך לא מוגבל לשיחות ועידה באמצעות וידיאו) אשר יאושר על-ידי ( )1הוועד
הפועל ,או ( )2מוסד ההסתדרות הציונית העולמית הרלוונטי ,ובתנאי שכל מוסד כאמור
יאשר שימוש באמצעים אלקטרוניים לצורך נוכחות והצבעה בישיבות של אותו מוסד בלבד,
ולא עבור הישיבות של מוסדות אחרים.
(ב) ככל שהדבר מתאפשר באופן מעשי וסביר ,כל אחד ממוסדות ההסתדרות הציונית
יערוך את ישיבותיו בשעות העסקים המקובלות ("שעות העסקים המקובלות") באזורים
בהם מתגוררים כל משתתפי הישיבות ,ובתנאי שאם הדבר אינו אפשרי באופן סביר,
יתקיימו ישיבות אלה במהלך שעות העסקים המקובלות של רוב המשתתפים ובמועד אשר
ממזער את אי הנוחות למשתתפים המתגוררים במדינות המשתייכות לאזורי זמן שונים
מאלו בהן מתגוררים מרבית המשתתפים.
(ג) השפה הרשמית של הישיבות של כל מוסדות ההסתדרות הציונית העולמית הינה
עברית .כל עניין אשר יועלה בישיבה של אחד מן המוסדות הללו ,יתנהל בעברית או
באנגלית ,בתנאי שהגוף המתכנס יספק תרגום סימולטאני או עוקב מעברית לאנגלית
ומאנגלית לעברית עבור כל המשתתפים הנוכחים פיזית בישיבות אלו ועבור אלו
המשתתפים בישיבה באמצעות שימוש באמצעי תקשורת אחרים .ניתן יהיה לספק תרגום
סימולטאני או עוקב מעברית או אנגלית לכל שפה אחרת אם המוסד הרלוונטי יקבע כי
תרגום זה הנו חיוני ומועיל לניהול הישיבות כאמור;

כן הוחלט כי כל הכללים ,התקנות ,והנהלים בנוגע לתפקוד מוסדות ההסתדרות
הציונית העולמית ,כולל אך לא מוגבל לתקנה  1בתקנות הוועד הפועל ותקנות
הוועדה לענייני תקציב וכספים ,ייחשבו כאילו תוקנו באופן המתחייב ועולה
מההחלטה הקודמת בדבר הוספת סעיף 11ב' על מנת לתת תוקף למהות ההחלטה
כאמור ומבלי שתידרש פעולה נוספת;
נספח א'
תקנה  ,1פיסקא  1לתקנות הוועד הפועל הציוני

בין מושב למושב ימלאו את תפקידי הנשיאות חבריה ,שמקום מגוריהם הוא במדינת
ישראל .את מקומותיהם של חברי הנשיאות הגרים בחו"ל ממלאים ממלאי מקום חברים
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בנשיאות המתגוררים בישראל ,אשר יבחרו על ידי הוועד הפועל יחד עם חברי הנשיאות .
ואולם ,כל חברי הנשיאות ישתתפו בהחלטות בעניין קביעת התאריך והמיקום של הישיבה
של הוועד הפועל .ניתן לקבל את הצבעתם בכתב או באמצעי תקשורת.

 .1הצגה מוקדמת של התקציב
תקנות הוועדה המתמדת לתקציב וכספים
הואיל ,ובהתאם לסעיף (11ד) לחוקה של ההסתדרות הציונית העולמית ("חוקת
ההסתדרות הציונית") ,רשאי הקונגרס הציוני ("הקונגרס") ,בין היתר לקבוע את
המדיניות הכספית והתקציבית עבור השנה שלאחר השנה בה מתקיים הקונגרס.
והואיל ובהתאם לתקנות  11-11לתקנות ("התקנות") של הוועדה המתמדת לענייני
תקציב וכספים של הוועד הפועל הציוני ("הוועדה לענייני תקציב וכספים") ,הוועדה
לענייני תקציב וכספים אחראית ( )1לדון בהכנת תקציבי מוסדות ההסתדרות הציונית
העולמי ת ולהביאם לאישור הקונגרס או הוועד הפועל הציוני ("הוועד הפועל"))0( ,
לאשר את התקציב כאמור (אם סמכות זו הוענקה לוועדה לענייני תקציב וכספים על-
ידי הקונגרס או הוועד הפועל) )2( ,לפקח על ביצוע התקציב כאמור וכן ( )1לייעץ
להנהלה (כפי שזו מוגדרת בתקנות) ביחס לשינויים הקשורים לתקציב כאמור ,וכן;
והואיל והקונגרס קבע כי יהיה זה לטובת ההסתדרות הציונית העולמית לתקן את
התקנות על מנת להבטיח שיהיה לחברי הוועדה לענייני תקציב וכספים די זמן לבחון
כל הצעת תקציב קודם לאישורה על ידי הקונגרס ,הוועד הפועל או הוועדה לענייני
תקציב וכספים ,לפי המקרה;
על כן הוחלט בזאת כי תקנה  11לתקנות תתוקן באמצעות הוספת תקנה (11ד)
שלהלן לאחר תקנה (11ג):
"(ד) ההנהלה או חבר הנהלה האחראי לנושא יגישו כל הצעת תקציב לוועדה לא יאוחר מ-
 15ימים קודם לישיבה בה דנה הוועדה בהצעת התקציב בהתאם לתקנות (11 ,11א)(-ג),
ו . 12-במקרה שההנהלה או החבר ההנהלה האחראי לנושא לא יגישו הצעת תקציב כאמור
לוועדה בתוך התקופה האמורה ,הוועדה תהא רשאית לדחות את ישיבתה באופן שיהיו לה
לפחות  15ימים לעיין בהצעת התקציב כאמור ,אלא אם כן הוועדה תוותר על הדרישה ל-
 15ימי עיון כאמור".

 .9ביצוע הנחיות הקונגרס והוועד הפועל
התקבלה כחלק מתקנות לביצוע החוקה ומופיעה כתקנה 12ב' בתקנות לביצוע
החוקה.
הואיל ובהתאם לסעיף (11א) לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית ("חוקת
ההסתדרות הציונית") ,הקונגרס הציוני ("הקונגרס") רשאי ,בין היתר ,לקבל ולבחון
את הדין וחשבון של ההנהלה (כמוגדר בחוקת ההסתדרות הציונית) ,ובכלל זה את
הדין וחשבון על מוסדות ההסתדרות הציונית העולמית (כמוגדר בחוקת ההסתדרות
הציונית).

 1המשפט התווסף בהתאם להחלטה 11א' של הוועד הפועל מחודש ינואר .1992

1
והואיל ,ובהתאם לסעיף  11וסעיף  22פיסקא  1לחוקת ההסתדרות הציונית ,הוועד
הפועל הציוני ("הוועד הפועל") מוסמך לעקוב אחר ולהבטיח את הביצוע של הנחיות
הקונגרס והוועד הפועל ("ההנחיות") על ידי ההנהלה ,בעיתן וכהלכה.
והואיל והקונגרס קבע כי יהיה זה לטובת ההסתדרות הציונית העולמית לתקן את
חוקתה על מנת להבטיח שההנחיות הקבועות בה תבוצענה כהלכה ובמועד.
על כן הוחלט בזאת לתקן את התקנות לביצוע החוקה באמצעות הוספת תקנה 12ב'
שלהלן לאחר תקנה 12א':
תקנה 01ב'

"ביצוע החלטות
הקונגרס והוועד
הפועל הציוני

(א) ההנהלה המצומצמת והמורחבת (שיכונו ,למטרת תקנה 01ב'
זו בלבד" ,ההנהלה") יבצעו את הנחיות הקונגרס או הוועד
הפועל ("ההנחיות") .הוועד הפועל יקים ועדה המורכבת מחבריו
שאינם חברי ההנהלה ,אשר תפקח ותדווח לוועד הפועל על
התקדמות ההנהלה בביצוע ויישום הנחיות כאמור ("ועדת
היישום")
(ב) על פי דרישה בכתב של ועדת היישום להנהלה או לכל חבר(ים)
בהנהלה (האדם או המוסד אליו מופנית בקשה כאמור" ,נמען
הבקשה") ,נמען הבקשה יספק לוועדת היישום את המידע
והמסמכים הדרושים או המתאימים ,לפי דעת ועדת היישום ,על
מנת להעריך את התקדמותו של נמען הבקשה ביישום ההנחיות.
(ג) אם ועדת היישום ,לאחר שעיינה במידע או במסמכים אשר סופקו
לה על-ידי נמען הבקשה ,קובעת כי נמען הבקשה לא עמד בהתחייבותו
( )0לבצע את ההנחיות או ( )2לספק את המידע או המסמכים שנדרשו על-
ידי ועדת היישום בעיתם ,ועדת היישום תמליץ כי הוועד הפועל ינקוט
בצעדים נוספים להבטיח את ביצוע ההנחיות כהלכה.
(ד) הוראותיה של תקנה 01ב' זו באות להוסיף על כל הוראה אחרת של
החוקה שעניינה הענקת סמכות לוועד הפועל להבטיח את ביצוען של
ההנחיות כהלכה ובעיתן ,ולא לגרוע ממנה.

ג .נושאים ארגוניים
 .12העברת טיוטות של החלטות אשר לא נדונו במליאת הקונגרס לידי הוועד הפועל
של ההסתדרות הציונית העולמית
בהתאם לסעיף ( 12ד') לתקנות הקונגרס הציוני ,הוחלט להעביר טיוטות החלטה
אשר הטיפול בהם לא הסתיים בוועדות הקונגרס ה ,22-כחומר לדיון בישיבה הבאה
של הוועד הפועל.
 .11השתתפות חברי נשיאות הועד הפועל מחו"ל בענייני הנשיאות
הוועד הפועל הציוני ,לפי שיקול דעתו ,יאמץ במקום תקנה  1פיסקא  1לתקנות הוועד
הפועל הציוני ,כללים או נהלים הנוגעים לאופן השתתפותם של חברי נשיאות הוועד
הפועל הציוני המתגוררים מחוץ לישראל בענייני הנשיאות ,בהתאם להוראות תקנה
12א' לתקנות לביצוע החוקה.
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ד .ציונות בחברה הישראלית
 .10הצהרה על ירושלים מאוחדת כבירת ישראל לנצח
מוגשת ע"י נשיאות הקונגרס
הואיל וירושלים מהווה מוקד רעיוני ורוחני של העם היהודי.
מחליט הקונגרס הציוני הל"ו:
 .1ירושלים היא בירתו של עם ישראל מזה למעלה מ 2,222-שנה ותישאר הבירה
הנצחית של עם ישראל ומדינת ישראל.
 .0הקונגרס הציוני קורא לממשלה ולעירייה להגדיל את ההשקעה בפיתוחה
ובנייתה של ירושלים על כל חלקיה ושכונותיה לטובת כל תושביה ,ללא
הבדל דת ,גזע ולאום ,כפי שעשו כל ממשלות ישראל וראשי עיריית ירושלים.
 .12פיתוח קשרים בין אוכלוסיות יעד בישראל ובתפוצות ועידוד ביקורים בישראל
הואיל וגם בחברה הישראלית נדרש פיתוח של התודעה הציונית לשם העמקת
המחויבות עם מדינת ישראל וההזדהות עם העם היהודי ועם כל יהודי באשר הוא
שם;
מחליט הקונגרס הציוני:
א .לעודד ,לסייע בפיתוח קשרי ידידות קהילתיים וחברתיים בין בתי ספר,
מוסדות חינוך ,תנועות נוער ,סטודנטים ,בתי כנסת וקהילות בתפוצות לבין
עמיתיהם במדינת ישראל בתכנית כלל עולמית של "כל ישראל ערבים זה
לזה".
ב .לסייע ליוזמות ולתכניות המעודדות ביקורים בישראל ,בתכניות ובמיזמים של
ברית ידידות הכוללות מפגשים בין בני נוער ,צעירים ,בתי כנסת וקהילות.
 .11מעמדן של הקהילות הדתיות הלא אורתודוכסיות במדינת ישראל
הואיל והציונות היא תנועה הדוגלת בעקרונות יסוד של צדק ,שוויון ודמוקרטיה,
כמפורט בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית;
והואיל ותכנית ירושלים של ההסתדרות הציונית קובעת כאחד מיסודות הציונות
את עיצובה של מדינת ישראל כבעלת ייחוד ערכי-רוחני המושתתת על כיבוד הדדי
של הרב-גוניות בעם היהודי;
והואיל ומרבית הזרמים והקהילות ביהדות זמננו ,לרבות הזרמים הדתיים הלא
אורתודוכסיים ,נוטלים חלק בפעילותם של המוסדות הלאומיים מתוך מחויבות
לעתידו של העם היהודי ועתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;
והואיל ומגילת העצמאות של מדינת ישראל מבטיחה "שוויון זכויות חברתי ומדיני
גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דת ,גזע ומין" וכי מדינת ישראל "תבטיח חופש דת ,מצפון,
לשון ,חינוך ותרבות";
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והואיל ולמרות ההצהרה הנזכרת במגילת העצמאות ,ולמרות חובתן של רשויות
השלטון במדינת ישראל להבטיח את חופש הדת והמצפון של אזרחי ותושבי מדינת
ישראל ,מסרבות רשויות השלטון במדינת ישראל להכיר בקהילות היהדות הרפורמית
ובקהילות היהדות הקונסרבטיבית ובקהילות יהודיות נוספות כבעלות מעמד שווה
לקהילות יהודיות אורתודוכסיות בישראל ,במגוון רחב של שירותים והקצבות
משאבים מטעם המדינה;
והואיל והפלייה מתמשכת זו פוגעת אנושות בזכויותיהם הבסיסיות של אזרחי
ותושבי ישראל המשתייכים לקהילות אלו ויש בה כדי לערער את הזדהותה של יהדות
התפוצות עם מדינת ישראל ולפגוע בזיקתם של יהודי ישראל לתרבות היהודית
ולמסורותיה;
מאמץ הקונגרס הציוני את ההחלטות הבאות:
 הקונגרס הציוני קורא לרשויות השלטון בישראל ,ובראשן לכנסת ישראל
ולממשלת ישראל ,להביא לסיומה של ההפליה המתמשכת כנגד הקהילות
היהודיות הלא אורתודוכסיות ,בכל הנוגע להכרה הרשמית במעמדן ובמעמד
הרבנים והמנהיגים הרוחניים העומדים בראשם וסמכויותיהם.
 הקונגרס הציוני מטיל על הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית ועל העומד
בראשה להביא עמדה זו בפני רשויות השלטון בישראל ולתת לה ביטוי ציבורי
הולם בכל עת בה תתעורר שאלת מעמדם של הזרמים הלא אורתודוכסיים
במדינת ישראל והפלייתם הנמשכת.
 הקונגרס הציוני מברך את הסוכנות היהודית לארץ ישראל על מחויבותה
ארוכת השנים לקידום פעילותם של הזרמים הלא אורתודוכסיים במדינת
ישראל ,כמענה להפלייתם המתמשכת ומורה לנציגי ההסתדרות הציונית
העולמית במוסדות הסוכנות היהודית לפעול להמשכה של מחויבות זו
ולהעצמתה.
 .11חקיקת הגיור במדינת ישראל
הואיל ובחודשים הקודמים לכינוסו של הקונגרס הציוני הל"ו החלה כנסת ישראל
במהלכי חקיקה הנוגעים למשבר הגיור המתמשך במדינת ישראל ובסמכויותיהם של
גורמים שונים לעסוק בתחום הגיור;
והואיל ומהלכי חקיקה אלו עלולים להחמיר את הפלייתם של המתגיירים
בקהילות לא אורתודוכסיות בישראל ובתפוצות ולמנוע הכרה עתידית במעמדם
השווה של המתגיירים בקהילות אלו במדינת ישראל;
והואיל ומהלכי חקיקה אלו מנתקים לראשונה ,ובמקרים מסוימים ,את הזיקה בין
חוק השבות וזכותו של אדם שנתגייר להפוך לאזרח במדינת ישראל ,וזאת ללא
קביעת הסדרים חליפיים ראויים;
מחליט הקונגרס הציוני על התנגדותה של ההסתדרות הציונית העולמית למהלכי
החקיקה הנזכרים ,כל עוד הם כוללים את הפגיעות הנזכרות במבוא להחלטה זו,
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ולמהלכי חקיקה עתידיים הפוגעים בזכותן של כלל הקהילות היהודיות בישראל
ובתפוצות לפעול בתחום הגיור או בזכויותיהם של המתגיירים ,וזאת בצד התמיכה
במרכיבי החוק לפיהם רבני ערים בישראל יוכלו לפעול כרבני הגיור.
הקונגרס הציוני מורה להנהלה הציונית ולעומד בראשה להביא עמדה זו בפני
ממשלת ישראל וכנסת ישראל וליטול חלק פעיל בדיונים הנוגעים לסוגיית הגיור
בוועדות הכנסת ובפורומים נוספים ,לטובת הצגת עמדתה של ההסתדרות הציונית
העולמית.
 .11א
מחליט הקונגרס הציוני כי לא ייתכן לנצל מצב פוליטי נתון ,בזמן נתון ובאמתלה
לתת פיתרון חלקי בנושא אישות (נישואין) .הפיתרון המוצע מסכן הבנות שהושגו
בעמל רב ומעמיד בסימן שאלה המשך תהליך קיבוץ גלויות מקהילות אחרות.
כמו כן ,הקונגרס הציוני פונה לכנסת שלא לשנות שום הבנה ושום הסכם המקובל
על הציבור ולהתחשב בציבור היהודי הרב גוני שבחר ועוד יבחר לחיות בישראל
כשהוא מודע להגדרות הברורות בכל מה שנוגע ל"חופש המצפון" ,כפי שמתבטא
במגילת העצמאות.
 .12חופש הדת והמצפון של אזרחי ישראל וקידום הפלורליזם הדתי והתרבותי
הואיל והציונות היא תנועה הדוגלת בעקרונות יסוד של צדק ,שוויון ודמוקרטיה,
כמפורט בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית;
והואיל ותכנית ירושלים של ההסתדרות הציונית קובעת כאחד מיסודות הציונות
את עיצובה של מדינת ישראל כבעלת ייחוד ערכי -רוחני המושתתת על כיבוד הדדי
של הרב-גוניות בעם היהודי;
והואיל ומגילת העצמאות של מדינת ישראל מבטיחה "שוויון זכויות חברתי ומדיני
גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דת ,גזע ומין" וכי מדינת ישראל "תבטיח חופש דת ,מצפון,
לשון ,חינוך ותרבות" לכלל אזרחיה;

והואיל ולמרות ההצהרה הנזכרת במגילת העצמאות נמנעת מדינת ישראל ממימוש
מחויבותה לחופש דת ומצפון בתחומי חיים רבים;
והואיל ומציאות זו פוגעת אנושות בזכויות היסוד הבסיסיות של אזרחי ותושבי
ישראל ויש בה כדי לערער את הזדהותה של יהדות התפוצות עם מדינת ישראל
ולפגוע בזיקתם של יהודי ישראל לתרבות היהודית ולמסורותיה;
מאמץ הקונגרס הציוני את ההחלטות הבאות:
 הקונגרס הציוני מביע את דאגתו מן הפגיעה המתמשכת בחופש הדת והמצפון
של אזרחי ישראל ,ומן הפגיעה המתמשכת של מציאות זו ,בזיקתם של יהודים
רבים בישראל לתרבות היהודית ומסורותיה ,ובזיקתם של יהודים רבים
בתפוצות למדינת ישראל.
 הקונגרס הציוני קורא לרשויות השלטון בישראל ובראשן כנסת ישראל
וממשלת ישראל לפעול להבטחת חופש הדת והמצפון של אזרחי ישראל
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באופן המכבד את אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל ובאופן המכבד את רב
הגוניות המאפיין את יהדות זמננו ,בישראל ובתפוצות.
בין היתר ,קורא הקונגרס הציוני לרשויות השלטון במדינת ישראל לפעול
למימושם של הצעדים הבאים:
 הנהגת חופש נישואין וייסוד משפחה מלא במדינת ישראל.
 הכרה מלאה בזכותה של כל קהילה יהודית מוכרת לפעול בתחום הגיור ומתן
מעמד משפטי שווה למתגיירים באמצעות הקהילות היהודיות המוכרות
בישראל ובתפוצות.
 מימוש זכותם של אזרחי ישראל להיקבר ולקבור את יקיריהם בדרך ההולמת
את חייהם וערכיהם.
 הכרה במעמדן השווה של כלל הקהילות היהודיות בישראל ובתפוצות ואימוץ
מדיניות של הקצאת משאבים שוויונית לפעילותן של קהילות אלו.
 הקונגרס הציוני מורה למוסדות התנועה הציונית לפעול לקידומם של צעדים
אלו באמצעים השונים העומדים לרשות המוסדות הציוניים.
הקונגרס הציוני מורה להנהלה הציונית להגיש אחת לשנתיים דין וחשבון על מצב
חופש הדת המצפון והפלורליזם הדתי במדינת ישראל .דו"ח זה יוגש לסירוגין לוועד
הפועל הציוני ולקונגרס הציוני ,אשר יקיימו דיון בדין וחשבון בעת כינוסם ויאשרוהו.
הדין וחשבון יועבר לעיון לסיעות הקונגרס כחודש ימים לפני כינוס הקונגרס הציוני
והוועד הפועל הציוני והסיעות תהיינה רשאיות להגיש את התייחסותן לדין וחשבון
ולהניח התייחסות זו לפני חברי המוסדות .לא הוגש דין וחשבון כאמור ,על ידי
ההנהלה הציונית ,רשאיות סיעות הקונגרס להגיש דו"חות מטעמן אשר ידונו
בכינוסים הנזכרים ויובאו לאישור במקום דין וחשבון ההנהלה.
 .11הכרה בכל הזרמים היהודיים
הואיל ומדינת ישראל בארץ ישראל ,היא מדינתו של העם היהודי כולו – מדינה
דמוקרטית המושתתת על שוויון זכויות כל אזרחיה;
מחליט הקונגרס כי על המדינה להכיר בכל הזרמים היהודיים ולהכיר בזכותם
לבצע נישואין וגיור.
 .11המועצה הציונית לישראל
הואיל והקונגרס הציוני רואה בחיזוק הציונות בישראל נושא בעל השפעה מכרעת
בעיצוב מהותה היהודית  -ציונית של ישראל;
רואה הקונגרס הציוני במועצה הציונית בישראל זרוע ביצועית חשובה לחיזוק
הציונות בישראל וחיזוק מעמדה של ההסתדרות הציונית העולמית בחברה
הישראלית.
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 .19הבטחת רוב יהודי
הואיל והבטחת רוב יהודי גדול ,ברור ויציב לטווח ארוך היא משימה מרכזית
לעתידה היהודי-ציוני של ישראל;
מחליט הקונגרס הציוני כי על ההסתדרות הציונית לפעול כשדולה כדי להבטיח
רוב כזה בין היתר על ידי :פעילות ציבורית נמרצת לצרף לעם היהודי עולים חדשים
ולתמוך בתהליכי הגיור ,להגביר את מאמצי העלייה ,לפעול להחזרתם של אזרחים
ישראלים הביתה ,ולקחת בחשבון שיקולים דמוגרפים בקביעת גבולותיה של מדינת
ישראל בעתיד.
 .02העמקת הקשר בין החברה בישראל לקהילות ישראליות בחו"ל
הואיל והקונגרס הציוני רואה בחיוב את מסגרת "ישראלי" שהוקמה על-ידי
המועצה הציונית לטיפוח הקשרים עם הקהילות הישראליות בחו"ל.
מורה הקונגרס הציוני להסתדרות הציונית העולמית להטיל על המועצה הציונית
להגיש מסמך מדיניות ,כולל תכנית עבודה להידוק הקשר עם הקהילות הישראליות
בחו"ל .מטרת התכנית להרחיב ולבסס את פעילותו של פורום "ישראלי" שהוקם על-
ידי מתנדבים מהמועצה הציונית ,במטרה להעמיק את הקשר בין החברה בישראל
לקהילות הישראליות בחו"ל .זאת ,תוך כוונה להחזיר ישראלים הביתה תוך דגש על
פעילות עם הדור הצעיר.
 .01המועצה הציונית הדרוזית
הואיל והקונגרס הציוני מודע לפעילותה הענפה של המועצה הציונית הדרוזית
לחיזוק הזיקה של הצעירים הדרוזים למדינת ישראל וערכיה כמדינה יהודית
ודמוקרטית ,לעידוד השירות בצה"ל וחיזוק "ברית החיים" היהודית-דרוזית בישראל;
מורה הקונגרס הציוני כי כחלק בלתי נפרד מפעילותה לתמוך בסיוע שנתי קבוע
לתנועה זו במסגרת תקציב המועצה הציונית.
 .00שנת שירות בגליל בנגב ובירושלים
הואיל והקונגרס הציוני מכיר בחשיבות מפעל שנת שירות הפועל בגליל ,בנגב
ובירושלים.
פונה הקונגרס הציוני להסתדרות הציונית העולמית לתמוך בגרעינים אלה ככל
האפשר כחלק בלתי נפרד מפעילותה הכוללת.
 .02הצטרפותה של סיעת ש"ס לתנועה הציונית
הואיל והקונגרס הציוני רואה בחיוב את הצטרפותה של תנועת ש"ס לתנועה
הציונית;
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קוראים אנו לתנועת ש"ס להתחבר לערכי הציונות ולעודד את הילדים הלומדים
במוסדותיה להעשיר לימודיהם במדעים ובאנגלית ,כדי להכשירם להשתלב בהצלחה
בחברה הישראלית .כן אנו מצפים מתנועת ש"ס שתשכנע את צעיריה להתגייס לצה"ל
או לחלופין לשירות לאומי ולאחר שחרורם לסייע בעדם להצטרף למעגל העבודה.
 .01הפחתת אפקט החממה
הואיל והשנה אנו מציינים  112שנים להולדתו של תיאודור הרצל;
והואיל ובספרו "אלטנוילנד" הרצל חזה מולדת יהודית המונעת על-ידי מקורות
אנרגיה נקיים ומתחדשים;
והואיל ובשנה ה 112-להולדתו של הרצל ,חלומו לגבי חברה למופת תואם את
הצורך להציב את נושא איכות הסביבה במקום גבוה בסדר יומינו;
והואיל ושינוי אקלימי הנו בעיה המשפיעה על יהודים בכל העולם;
והואיל ואלוהים העניק לנו את העולם הזה על מנת לדאוג לו ולטפל בו;
והואיל וטיסה טיפוסית לישראל באורך  12,222ק"מ ( 12,222מייל) מביאה
לפליטה של  0,122ק"ג ( 1,222ליברות) דו-תחמוצת הפחמן לאטמוספרה ,לכל אדם;
והואיל ומדינת ישראל הנה מדינה קטנת-מימדים והיא מתקשה למצוא מקום
לאגור את הפסולת שלה;
הוחלט בזאת כי בקונגרסים בעתיד:
 .1על מנת לממש את חלומו של הרצל ל"מדינת מופת" ,מארגני הקונגרסים
יתחייבו לפתח ו/או לתמוך במיזמים לצמצום פליטת דו-תחמוצת הפחמן
בישראל כנושא מרכזי ,ורצוי שמיזמים אלה בישראל ,כגון תכנית Go
 Neutralשל הקרן הקיימת לישראל ויוזמת "האנרגיה הטובה" ,יקזזו את
סה"כ פליטות דו-תחמוצת הפחמן שייגרמו מהנסיעות של כל צירי הקונגרס.
 .0מארגני הקונגרסים יבטיחו התנהלות השומרת על איכות הסביבה ,על-ידי
צמצום יצירת פסולת ,מיחזור פסולת והכנת קומפוסט ממנה ,הצעת אופני
תחבורה המונעים על-ידי אנרגיה מתחדשת עבור המשתתפים ,וקיזוז פליטות
דו-תחמוצת הפחמן הנוצרות על-ידי הקונגרס הציוני באמצעות תכניות
לצמצום דו-תחמוצת הפחמן בישראל ,כגון תכנית  Go Neutralשל הקרן
הקיימת לישראל ויוזמת "האנרגיה הטובה".
וכן הוחלט בזאת כי:
 .1קיימת הכרה עולמית בחשיבותם של חינוך לאיכות הסביבה ותמיכה בחקלאות
מקומית ,עבור הקהילה היהודית.
 .0הקונגרס הציוני קורא להסתדרות הציונית העולמית ולכל שותפיה בתחום החינוך
היהודי/ציוני בישראל ובעולם כולו ,לכלול ולהגביר את ההוראה בנושא האיומים
האקולוגיים העומדים בפני ישראל ובפני העולם.
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 .01שילוב עולים חדשים בחברה הישראלית
הואיל והשנה אנו מציינים  112שנים להולדתו של תיאודור הרצל;
והואיל והרצל הכיר בחשיבותו של פיתוח קשר לאדמה ,כפי שאמר "אנו מבקשים
להעניק ליהודים מולדת – לא על-ידי משיכתם האכזרית מתוך הקרקע המקיימת אותם,
אלא על-ידי הסרתם הקפדנית ,כולל שורשיהם וכל החלקים האחרים ,והעברתם לקרקע
טובה יותר"; (תרגום מאנגלית)

והואיל והסוכנות היהודית לישראל סייעה בהבאת מעל  2מיליון יהודים לישראל
מאז ;1911
והואיל והסוכנות היהודית אחראית לקליטתם של עולים חדשים כה רבים ושילובם
בחברה הישראלית;
והואיל וחינוך סביבתי מהווה ערך חשוב ביהדות וכן ,לאור שטחה המצומצם של
ישראל ,ובעיות האנרגיה והמים שלה ,חינוך סביבתי מהווה צו עליון עבור ישראלים;
והואיל ומרכז קליטה של הסוכנות היהודית בבאר שבע מקיים בהצלחה גן קהילתי
עבור העולים החדשים ,אשר מנוהל בשיתוף העמותה הישראלית " Earth’s
;"Promise
מוחלט בזאת כי נציגי ההסתדרות הציונית העולמית בחבר הנאמנים של הסוכנות
יפעלו לשלב חינוך לאיכות הסביבה וקיימּות של הארץ לתוך החוויות של העולים
החדשים במרכזי הקליטה המנוהלים על-ידי הסוכנות היהודית ,וכי יפעלו לפתח גנים
קהילתיים במרכזי הקליטה המנוהלים על-ידי הסוכנות ,כדי שהעולים החדשים
יתחברו לאדמה ויגדלו את הפירות והירקות שלהם בעצמם.
 .02חיסכון במים ובאנרגיה
הואיל והשנה אנו מציינים  112שנים להולדתו של תיאודור הרצל;
והואיל ובספרו "אלטנוילנד" הרצל חזה מולדת יהודית המונעת על-ידי מקורות
אנרגיה נקיים ומתחדשים;
והואיל וישראל כבר מרגישה את השפעות השינוי האקלימי בצורת גלי חום
קיצוניים ,בצורת ,וסערות;
והואיל והברית הישראלית להגנה סביבתית מנבאת כי בעתיד תגבר ההשפעה
השלילית של ההשפעות אקלימיות שתחווה ישראל;
והואיל וניתן לצמצם את הנזק האקלימי על ידי צמצום פליטת גזי החממה
המיוצרים על -ידי כלי רכב ותהליכים לייצור אנרגיה;
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והואיל וישראל מתמודדת עם מחסור במים לעתים קרובות;
מוחלט בזאת כי הקונגרס הציוני מציע כי ההסתדרות הציונית העולמית  ,הקרן
הקיימת לישראל ,והסוכנות היהודית לישראל יפעלו ל:
 .1להשתדל לעבור לתאורה חסכונית באנרגיה ,כגון תאורה פלורוסנטית-
קומפקטית ונורות לד ,בכל משרדיהם ובנייניהם;
 .0להשתדל לרכוש אך ורק כלי רכב חדשים מדגמים הפועלים על אנרגיה
חלופית או שעומדים בתקנים מחמירים של יעילות אנרגטית;
 .2לשאוף להתקין קולטי שמש ומערכות לאגירת מי גשמים על גגות כל
בנייניהם ,ויצבעו את יתרת הגגות בצבע לבן.
 .01מוצרי מזון נאותים
הואיל והשנה אנו מציינים  112שנים להולדתו של תיאודור הרצל;
והואיל והרצל חלם על מדינה יהודית שתהיה "מדינת מופת" – מדינה שהיא דגם
לחיקוי;
והואיל והקונגרס הציוני ,כלקוח המארגן כנסים בסדר גודל גדול ,עשוי להפעיל
השפעה בבחירת סוג ספקי המזון אשר יעניקו שירותיהם לקונגרס;
והואיל והשימוש בחומרי הדברה עלול להזיק לבעלי-חיים ,לסביבות הגידול
ולאנשים ,וכן עלול לזהם את מקורות המים של ישראל;
והואיל ויצור ק"ג אחד של בשר בקר צורך מעל  11,122ליטר מים ועוד  1ק"ג
דגנים;
והואיל ויצור ק"ג אחד של בשר עוף צורך  2,922ליטר מים ועוד  2ק"ג דגנים;
והואיל והחקלאות המבוססת על בעלי חיים גורמת רבות לסיכונים רבים לאיכות
הסביבה ,כולל שינוי אקלימי ,הכחדת יערות ,מידבור ,בליית קרקע ,צמצום הגיוון
הביולוגי ,וזיהום מים ואוויר ,והחקלאות המבוססת על החי צורכת כמויות רבות
ביותר של מים ,אנרגיה ,קרקע ,ומשאבים אחרים בהשוואה לתפריטים המבוססים
על הצומח;
והואיל ופעם היינו עבדים במצרים ועתה אנו חופשיים ,ואנו מחויבים להילחם
בעבדות מכל סוג ,כולל עבדות כלכלית;
מוחלט בזאת כי הקונגרס יפנה לנציגיו הציוניים שישמשו מארגני הקונגרס
לשקול לבקש  -אך לא לחייב – מקנייני המזון וספקי המזון לקונגרס:
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.0
.2
.1
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לרכוש לפחות  12%מהמזון עבור הקונגרס מיצרנים מקומיים קטנים;
לרכוש לפחות  12%מהמזון עבור הקונגרס מחקלאים אורגניים אשר
משתמשים בתהליכי גידול המבוססים על אנרגיה מתחדשת ובפרט כאלה
הרגישים למחסור המקומי במים;
לצמצם את צריכת הבשר בקונגרס ולהבטיח כי כל הבשר הנצרך יגיע מבעלי
חיים אשר גודלו ונשחטו על-פי כללי הכשרות וכן על-פי עקרונות החמלה
והאתיקה;
לרכוש מזון מחקלאים המשלמים לפועליהם שכר הוגן;
לספק חביות קומפוסט באתרי הקונגרס בהן ניתן לאסוף חומרים מתאימים
להכנת קומפוסט ולהעבירם לאתרי קומפוסט.

ה .הגשמה ציונית
 .01טיפוח תנועות הנוער הציוניות וקליטה חברתית של העולים בישראל
הואיל והביטוי הנעלה של החזון הציוני הוא בהגשמתה של הציונות הלכה למעשה
על ידי עלייה והתיישבות בישראל;
והואיל וההחלטה על עלייה לישראל נובעת מתהליך אידיאולוגי וחינוכי של
ההכרה האישית בחשיבותה של מדינת ישראל כמדינתו הריבונית של העם היהודי;
מחליט הקונגרס הציוני:
א .לעודד את הנציגים של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית
לפתח ולטפח את תנועות הנוער הציוניות ,הארגונים והמוסדות המחנכים
לעלייה ולהגשמה ולסייע להם במילוי משימותיהם.
ב .לעודד ולסייע בפיתוח תכניות מיוחדות המעמידות במרכז הפעילות שלהם את
הקליטה החברתית ,התרבותית והקהילתית של העולים בישראל.
 .09הנושא :גרעיני עלייה בתפוצות
הואיל וההתיישבות הקיבוצית המושבית ,הקהילתית והאזורית קלטה רבי רבבות
של עולים מכל קצות תבל;
מחליט הקונגרס הציוני ליזום מחדש את התארגנותם של גרעיני עלייה בתפוצות
לשם קידום עלייתם ולסייע להם בקליטתם הקהילתית בישראל.
 .22הגברת הפעולות לעידוד העלייה
הואיל ועצם זכות הקיום של התנועה הציונית תלוי בעידוד העלייה;
והואיל והעלייה חייבת לחזור להיות מייד נושא מרכזי בפעולת ההסתדרות
הציונית;
הואיל והעלייה חייבת לחזור לסדר היום הציבורי;

11
והואיל ובמדינת ישראל יש רוב יהודי ויש לחזק מגמה זו;
מחליט הקונגרס הציוני כלהלן:
 .1הקונגרס הציוני קורא להציב כמשימה עיקרית את העלאת כל היהודים מכל
תפוצות הגולה לישראל.
 .0הקונגרס הציוני קורא להנהלה הציונית לפעול בְּ יֶתֶ ר ְּשאֵ ת בכל התחומים של
עידוד העלייה.
 .2הקונגרס הציוני מחליט שעידוד העלייה מהווה נושא מרכזי בפעולות
ההסתדרות הציונית.
 .1הקונגרס הציוני קורא להנהלה הציונית להגביר את פעולותיה לעידוד העלייה
בהן החלה בשנים האחרונות בקמפוסים ובקהילות בגולה.
 .1הקונגרס הציוני קורא להנהלה הציונית ולממשלת ישראל לעודד חזרת יורדים
לישראל ולבלום תהליך בריחת המוחות של ישראלים לגולה.
 .21עידוד עלייה
הואיל והקונגרס הציוני חוזר וקובע ,כי העלייה לישראל מכל ארצות תבל היא יסוד
מוסר של החזון הציוני;
מטיל הקונגרס הציוני על ההנהלה הציונית ועל נציגיה בהנהלת הסוכנות היהודית
לעשות ולפעול ישירות בעידוד העלייה לישראל מכל ארצות תבל.
 .20מוסד השליחות בהסתדרות הציונית העולמית
הואיל והחינוך היהודי הפורמאלי והבלתי פורמאלי של בני נוער ובוגרים וחינוך
המשפחה היהודית כולה ,מהווה את הבסיס לפיתוח הזהות היהודית ,לחיזוק
ההזדהות וההשתייכות לעם היהודי ולטיפוח ההכרה הציונית;
והואיל ומוסד השליחות ממוקד היום בעבודה עם ילדים ובני נוער וקיים חוסר
בשליחים שיעסקו בעבודה עם צעירים,
והואיל ולשליח תפקיד מרכזי בנושאים אלו;
מחליט הקונגרס הציוני להטיל על ההנהלה הציונית להגיש למושב הראשון של
הוועד הפועל הציוני תכנית אסטרטגית ואופרטיבית לפיתוחו ,הרחבתו והעמדתו של
מוסד השליחות בהסתדרות הציונית העולמית.
 .22עידוד עלייה מתוך בחירה
הואיל והעלייה ומניעת ההתבוללות הינם מאבני היסוד של הציונות;
מחליט הקונגרס הציוני:
 לעודד עלייה מתוך בחירה.
 לעודד ולחזק ולהעניק משאבים לפעילות של תנועות הנוער והתנועות
המגשימות.
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 .21הגשמה ציונית
הואיל ומדינת ישראל בארץ ישראל ,היא מדינתו של העם היהודי כולו – מדינה
דמוקרטית המושתתת על שוויון זכויות כל אזרחיה;
מחליט הקונגרס הציוני על יצירת תנאים להחזרת ישראלים יורדים ובני
משפחותיהם ,מאחר ואלו הם אובדן והפסד למדינת ישראל.
 .21תנועות מגשימות והחלוקה ביניהן
הואיל וההנהלה סבורה כי ראוי לקבוע כהחלטות קונגרס את החלוקה המוסכמת
בין התנועות המגשימות,
מחליט הקונגרס:
 הגדרה" :תנועות מגשימות" ובוגריהן – תנועות שהוכרו כתנועות מגשימות
ע"י ההנהלה הציונית :עתיד ,תמר ,במה ,מגשימי חירות ,קידמה ,תגר ,מרום,
 ,PZCמגשימי תורה ועבודה ,מכבי ותהילה.
 השימוש בהקצבות לתנועות המגשימות ייעשה בשקיפות מלאה ,באופן
שהולם שימוש בכספי ציבור למטרות ציוניות.
 תנועה המבקשת לקבל הכרה כתנועה מגשימה תוכל להציג את מועמדותה
אחת לארבע שנים ,לא יאוחר משנה לפני קיומו של הקונגרס.
 במהלך שנה זו ,תיבחן מועמדותה של התנועה.במהלך הקונגרס תתקבל
החלטה בדבר הכרתה של התנועה כתנועה מגשימה.
 החלוקה האמורה לעיל מתייחסת אך ורק לתקציבי הלבה של הצ"ע ,ואינה
מתייחסת לכספים שמקורם בתקציבים חיצוניים מיועדים".

ו .פיתוח מנהיגות ציונית צעירה
 .22תמיכה בפעילות חינוכית ציונית בתפוצות
הואיל והחינוך הציוני בתפוצות הוא נר לרגליה של ההסתדרות הציונית העולמית;
והואיל ותכנית ירושלים קובעת כי אחד מיסודות הציונות הינו הבטחת עתידו
וייחודו של העם היהודי על-ידי קידום חינוך יהודי וציוני;
מוחלט בזה לקרוא לממשלת ישראל ,הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית
לחזק ,לפתח ולתמוך כלכלית בתכניות שעניינן פיתוח מנהיגות ציונית בתפוצות,
קירוב הצעירים היהודים בתפוצות למדינת ישראל ועידוד עלייה.
 .21תמיכה בפעילות תנועות הנוער המגשימות
הואיל ופעילות תנועות הנוער הציוניות המגשימות מהווה נדבך חשוב בחינוך
הציוני של הצעירים היהודים בתפוצות;
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והואיל ותנועות הנוער המגשימות מעודדות ומחנכות לערכים של ציונות ,עלייה
וביצור מעמדה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי כולו;
והואיל ויש לתמוך לחזק ולהרחיב את פעילות תנועות הנוער המגשימות;
מוחלט בזה:
 לקרוא להסתדרות הציונית לתמוך בתנועות הנוער המגשימות ,להפנות
תקציבים לצורך תמיכה בפעילות תנועות הנוער ולצורך הרחבת פעילותן.
 לקרוא להסתדרות הציונית לתמוך ולעודד את שילובם של השליחים ,הבוגרים
והמדריכים מתנועות הנוער במוסדות החינוך היהודי הפורמאלי בתפוצות
ובמדרשות לחינוך ציוני.
 .21פיתוח מנהיגות צעירה – קיום עצרת עולמית
הואיל והקונגרס הציוני החליט על ייצוג של  01%לצעירים;
והואיל והייצוג של הדור הצעיר הוא חיוני להתחדשותה של ההסתדרות הציונית
העולמית;
מחליט הקונגרס הציוני לעודד קיום של עצרת עולמית  -אחת לארבע שנים -
בסמוך לפני כינוסו של כל קונגרס הציוני ,של המנהיגות הצעירה בהסתדרות הציונית
העולמית ,על כל מרכיביה.
 .29המשכיות הציונות
הואיל ותנועות הנוער הציוניות הן חיוניות וממלאות תפקיד חשוב בתולדות
הציונות ,בבניין מדינת ישראל ,בחינוך ובפעילות הציונית בעולם כולו.
מבקש הקונגרס ממנהיגי ההסתדרות הציונית העולמית בסוכנות היהודית לדאוג
להגדלה משמעותית של תקציבים לפעולות תנועות הנוער הציוניות בחו"ל ובמיוחד
את התקציב המיועד למימון שליחים שהם לב ליבה של פעולת תנועות הנוער ללא כל
הבדל ברקע פוליטי או דתי.
 .04שותפות עם תנועות הנוער הציוניות
דברי הסבר

הנהלת התנועה הציונית העולמית סבורה ,כי מן הראוי ליתן החלטה עקרונית
ומפורטת בדבר השותפות עם תנועות הנוער הציוניות ,החלטה שתרחיב את הפעילות
של שולחן תנועות הנוער ,תקבע מי הן תנועות הנוער הקיימות ועימן קיים שיתוף
פעולה כיום ,ואיך יכולות תנועות חדשות להצטרף באם יהיו כאלה.
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ההחלטה

הקונגרס הציוני מבקש לחדש ולחזק את השותפות ההיסטורית עם תנועות הנוער
הציוניות ,חלוציות בישראל ,במטרה ליצוק משמעות ותוכן לציונות ולמעשה
החלוצי  ,זאת על ידי:







טיפוח פעילות בתנועת הנוער הציוניות המיועדת להגברת חינוך הנוער
לציונות.
קליטת עולים.
חיזוק ירושלים והפריפריה.
חינוך לשירות משמעותי בצה"ל או שירות לאומי.
חיזוק הקשר בין תנועות הנוער הציוניות בישראל ובעולם.
פעולה לקיבוץ העם בארצו וחיזוק מרכזיותה של מדינת ישראל בעם היהודי .

הקונגרס מחליט על הרחבה משמעותית של פעילות שולחן תנועות הנוער הציוניות
בהסתדרות הציונית העולמית ,אשר הוקם על פי החלטת הוועד הפועל תשס"ז.
פעילות השולחן תכלול שיח בין תנועות הנוער הציוניות להסתדרות הציונית
העולמית ,חיזוק פעילות המכשירה להגשמת הציונות בימינו ,מפעלים ציוניים
משותפים של תנועות הנוער הציוניות ,חיזוק הפעולה הציונית של כל תנועה ותנועה.
הקונגרס מחליט בזאת על קיבוע פעילות שולחן תנועות הנוער הציוניות בישראל
באמצעות הגדלה משמעותית של תקציב הפעילות והקמת צוות ליווי משותף
לתנועות ולהנהלה הציונית.
השולחן יפעל מתוך כוונה לחיזוק הדיאלוג ויצרף לשולחן את התנועות הפועלות
בישראל ומסונפות לתנועות העולמיות המוכרות ע"י ההסתדרות הציונית העולמית
על בסיס קריטריונים מוסכמים .החלטת השולחן תתקבל עד אוקטובר .0212

ז .המורשת הציונית – פרסומים ,ספרות ,שימור ארכיוני
 .11שימור אתרי מורשת יהודית וחופש פולחן בהם
הואיל וממשלת ישראל החליטה לא מכבר על שימור חלק קטן מהאתרים המהווים
את שורשי המורשת של עם ישראל במדינת ישראל;
והואיל והצידוק המוסרי וההיסטורי של התנועה הציונית לדורותיה מאז יציאת
מצרים ועד היום ,מתבסס על שורשי המורשת של עם ישראל;
והואיל וחיזוק תודעת המורשת הזו בארץ ובעולם חיונית להמשך קיומה ופעילותה
של התנועה הציונית;
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הקונגרס הציוני קורא כלהלן:
להבטיח ולאפשר חופש גישה פולחן ותפילה לכל הדתות והעמים בכל אתרי מורשת
ישראל הקדושים ליהדות בכל חלקי מדינת ישראל ,לרבות האתרים הקדושים לדתות
האחרות.
 .10מחקרים בנושא ההתיישבות היהודית בארץ ישראל
הואיל וההתיישבות היהודית במדינת ישראל הינה ביטוי עליון של ההגשמה
הציונית;
והואיל ומפעל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל טרם נחקר כראוי בצורה
אקדמית נאותה;
והואיל והחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית הינה הגוף המקדיש
את כל כולו לעיסוק במפעל ההתיישבות;
מוחלט בזה להורות להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית להקדיש משאבים
לביצוע מחקרים אקדמיים בכל הקשור למפעל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל.
הקונגרס הציוני מורה לחטיבה להתיישבות לרכז את הפעילות האקדמית המחקרית
ולסייע בידי החוקרים בהסתמך על פעילותה של החטיבה בכל הקשור לביצוע
המפעל ההתיישבותי.
 .12הקמת ארכיון ההתיישבות היהודית בארץ ישראל
הואיל ומפעל ההתיישבות היהודית במדינת ישראל הינו הגשמה עליונה של
הציונות;
והואיל ומפעל מפואר זה משתרע על פני למעלה ממאה שנה;
והואיל והצטבר עד כה חומר ארכיוני בכמות מרובה אשר מצוי במרתפי הארכיון
הציוני ובמקומות נוספים;
והואיל והארכיון הציוני הינו הגוף בו מרוכז חלק נכבד מהמסמכים הקשורים
למפעל ההתיישבות;
והואיל והחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית הינה הגוף שעסק
ועוסק בביצוע מפעל ההתיישבות;
מוחלט בזה כי הארכיון הציוני יקדיש מפעילותו להקמת ארכיון ההתיישבות
היהודית בארץ ישראל ולצורך זה יסתייע בחטיבה להתיישבות.
 .11הנחלת המורשת הציונית
הואיל והנחלת המורשת הציונית לכל יהודי באשר הוא חיונית כדי לטפח ,לפתח
ולהעמיק את התודעה הציונית לדורות הבאים;
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והואיל והפרסומים ,הספרות והשימור הארכיוני מהווים אמצעים חשובים להנחלת
המורשת הציונית;
מחליט הקונגרס הציוני:
א .לפתח ערכות לימוד ועזרי הוראה חדשניים בשפות שונות ,שבאמצעותם ניתן
ללמוד את ההיסטוריה הציונית לדורותיה ומשמעותה בימינו אנו.
ב .להקים אתר אינטרנט עולמי בשפות שונות ,שיכלול את כל המידע הרלבנטי
על החזון וההגשמה של הרעיון הציוני ,כולל מסמכים ארכיוניים של התנועה
הציונית מראשיתה.

ח .החינוך הציוני על מרכיביו החברתיים ,התרבותיים והרוחניים
 .11המורשת היהודית ומרכזיותה של ישראל
הואיל ואנו עדים ,בקרב יהודי התפוצות ,לשיעורים הולכים וגוברים של התבוללות
וכן לאחוזים גדלים של יהודים שאינם משתייכים לארגון ציוני כלשהו או מזוהים
עמו;
והואיל ובמרבית הקהילות היהודיות הקטנות חסרות תכניות לחינוך יהודי מעבר
למערכת החינוך היסודי;
והואיל וההסתדרות הציונית רואה בהפצת הרעיון הציוני באמצעות מערכת החינוך
כאחד מיעדיה המרכזיים;
מחליט הקונגרס הציוני להרחיב את מערך הפעילויות והתכניות החינוכיות,
המיועדות להגברת המודעות למורשתנו היהודית ולמרכזיותה של מדינת ישראל
בחיים היהודיים ,כך שהן תתפרשנה על כל טווח הגילאים ,תוך מתן דגש מיוחד
ומחוזק לתכניות חינוך לבוגרים בקהילות היהודיות הקטנות.
 .12הבסיס הרעיוני לחזונו של הרצל
הואיל וההסתדרות הציונית בחרה ,כנושא המרכזי לקונגרס הציוני הל"ו ,את
"הציונות – חזון הרצל -בהתחדשות מתמדת";
והואיל ואנו עדים לתופעה מתפשטת וגוברת של קולות השוללים את זכותו של
העם היהודי לקיים מדינה יהודית עצמאית במולדתו ההיסטורית ,תוך שימוש בטענה
שמדינת ישראל הוקמה אך ורק כמענה לטרגדיה שפקדה את העם היהודי בשואה,
ובעצם הקמתה היא גורמת סבל ושואה לאחרים;
והואיל וההיסטוריה של התנועה הציונית ושל המחשבה הציונית מפריכות טענות
מסוג זה לחלוטין;
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מחליט הקונגרס הציוני להטיל על מערכות החינוך של התנועה הציונית לבדוק
ולגלות את הבסיס הרעיוני לחזונו של הרצל ולחזק בכל תכניות החינוך את המודעות
למשנתם של קודמיו אשר ביססו את התכנית הציונית שלהם על הקשר הנצחי
וההכרחי שבין העם היהודי לבין מולדתו בארץ ישראל.
 .11חיזוק ההסברה הציונית
הואיל והתעמולה האנטישמית והאנטי-ישראלית גברה במיוחד בשנים האחרונות;
והואיל והתעמולה האנטישמית והאנטי-ישראלית משפיעה רבות על הצעירים
היהודיים בעיקר בקמפוסים ומרחיקה אותם מהציונות ומישראל;
מחליט הקונגרס הציוני כלהלן:
 .1לפעול למען חיזוק והגברת ההסברה הציונית בקרב יהודים ולא יהודים.
 .0להקצות משאבים וכלים הדרושים להגברת ההסברה.
 .2הקונגרס הציוני קורא להכשיר מסבירים ישראלים ,בתיאום עם ממשלת ישראל
והאִ רגונים היהודיים.
 .11הגברת מעורבות ההסתדרות הציונית העולמית בפיתוח תכניות להסברה במאבק
באנטישמיות
הואיל וארץ ישראל הינה מולדתו של העם היהודי מזה למעלה מ  2,222שנה;
והואיל ואירועים שונים ברחבי העולם מעידים על התרופפות ההסכמה העולמית
לזכותנו על הארץ ולהתקפות גוברות ומתעצמות על עצם זכותה של מדינת ישראל
להתקיים כמדינה יהודית ריבונית;
מחליט הקונגרס הציוני:
ההסתדרות הציונית תגביר את מעורבותה ואת השתתפותה הפעילה בכינוסים
ובפורומים בינלאומיים שבהם מאיימים על קיומה של מדינת ישראל ושוללים את
זכותה להתקיים ,וזאת על מנת להתמודד עם התקפות מסוג זה של שלילת זכותה של
מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית וריבונית ולהדוף אותן.
 .19הגברת המאבק באנטישמיות
הואיל ושנת  ,0229בעקבות מבצע 'עופרת יצוקה' ,מהווה שנת שיא של אירועים
אנטישמיים מאז מלחמת העולם השנייה;
והואיל והאנטישמיות מהווה נושא ציוני קריטי שההסתדרות הציונית חייבת
להתמקד בו ,בשיתוף אִ רגונים יהודיים ולא-יהודיים;
והואיל והמאבק באנטישמיות עשוי להעניק תנופה וכוח מניע גם לעלייה וגם
לתנועות הנוער כפי שהיה תמיד ,ומאחר שהמחלקה למפעלים ציוניים מקצה
לאחרונה משאבים למאבק באנטישמיות;
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מחליט הקונגרס הציוני כלהלן:
.1
.0
.2
.1

הקונגרס הציוני קובע כי יש לפתוח במאבק עד חורמה באנטישמיות
המתגברת בכל רחבי העולם ,בכל הדרכים האפשריות.
הקונגרס הציוני קובע כי יש להילחם באנטישמיות של האיסלאם המנסה
לפגוע ביהודים בכלל ובישראל בפרט ברחבי העולם ובישראל.
הקונגרס הציוני דוחה את הדו"ח החד-צדדי המכּונה "דו"ח גולדסטון" .
הקונגרס הציוני מביע הערכה והוקרה לפעולותיו של כוח המשימה להסברה
ולמאבק באנטישמיות שהוקם על-ידי הסוכנות היהודית ,וקורא להשקיע בו
משאבים רבים יותר כדי להגביר את המאבק באנטישמיות.

כמו כן קובע הקונגרס כי:
העלייה היא הפיתרון העיקרי לאנטישמיות.
 .12החינוך הציוני רוחני  -שיתוף פעולה של כל המפלגות עם הזרמים היהודיים:
האורתודוקסיים ,הקונסרבטיבים ,הרקונסטרקטיביסטים ( )JRFוהרפורמים
הואיל וההסתדרות הציונית העולמית מבוססת גם על זרמים יהודיים דתיים;
והואיל והמוסדות הלאומיים מכירים בלגיטימיות של כל הזרמים לעיל בתוך העם
היהודי;
והואיל ופעילותם של הזרמים הרפורמים והקונסרבטיבים קריטיים להמשכיות העם
היהודי בתפוצות;
והואיל והמשכיות העם היהודי חשובה להמשך קיומה הציוני של מדינת ישראל;
מחליט הקונגרס הציוני על הקמת פורום המורכב מכל הסיעות אשר יעסוק ביצירת
שיתופי פעולה בין הסיעות הפועלות במוסדות לבין הזרמים הדתיים על מנת להגביר
את הלגיטימיות ופעולתם של הזרמים ,ולתמוך בפעילותם.
 .11החינוך היהודי-ציוני על כל גווניו ומרכיביו
הואיל והתנועה הציונית מורכבת מקבוצות ויחידים ,המייצגים מגוון של דעות
והשקפות בנושאים חברתיים ,תרבותיים ורוחניים;
והואיל ונדרשת התייחסות מיוחדת ומתחשבת במיוחדות ,בייחודיות ובהדגשים
של העמדות והדעות השונות בתוך המכנה הציוני המשותף;
מחליט הקונגרס הציוני העולמי:
הקונגרס הציוני מטיל על ההסתדרות הציונית העולמית ,נבחריה ונציגיה
במוסדות הלאומיים לחדש את המעורבות הפעילה של התנועה הציונית כמובילה
בחינוך היהודי -ציוני על כל גווניו ומרכיביו ולפעול לשם כך לקידום ולמימוש
ההחלטות הבאות:
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א .לסייע לכל מערכות החינוך היהודיות ציוניות הפורמאליות והבלתי
פורמאליות בפיתוח תכניות לימודיות רוחניות וחינוכיות המותאמות לציבור
היעד שלהם.
ב .לעודד ולסייע לארגונים ,למוסדות ,בתי כנסת וקהילות העוסקים בהוראת
השפה העברית ובהנחלת המורשת היהודית והרעיון הציוני.
ג .לראות בתנועות הנוער בבתי הכנסת ובקהילות כציבור יעד חשוב לפעילות
ציונית-חברתית ,תרבותית ורוחנית.
 .10מאבק על צדקת הרעיון הציוני
הואיל ואנו מאמינים בצדקתו ובמוסריותו של הרעיון הציוני;
והואיל ואנו עומדים בעיצומו של גל פעילות אנטי-ציוני ואנטישמי ברחבי העולם;
והואיל ועיקר התגובות לגל זה ,עד כה ,מטעם מדינת ישראל וגופים יהודיים עוסק
בהדיפת התעמולה האנטישמית והאנטי-ציונית והסברת עמדות ישראל;
והואיל וההסתדרות הציונית העולמית הוקמה במטרה לקדם את הרעיון הציוני ואת
הגשמתו ובכך הייתה הכוח המניע להשגת ההכרה בזכותו של העם היהודי לבית
לאומי בארצו;
מוחלט בזה כי התנועה הציונית תשים לה כמטרה עיקרית את קידום הרעיון הציוני
והצגת צדקתו ומוסריותו הן כלפי יהודים והן כלפי לא יהודים ברחבי העולם.
ההסתדרות הציונית העולמית והפדרציות הציוניות ברחבי העולם יפעלו תוך שיתוף
פעולה עם גופים אחרים ,מקומיים ועולמיים ,להסברת צדקתו של הרעיון הציוני
וזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית במולדתו ההיסטורית.
 .12הגברת החינוך היהודי בגולה
הואיל ואנו עדים לקשיים בקליטת המשפחות המעורבות המגיעות בעיקר ממזרח
אירופה ורבים מהם טרם הסדירו את הליכי הגיור;
מחליט הקונגרס הציוני לפעול להגברתו ולהעצמתו של החינוך היהודי בגולה,
במטרה להקל על קליטת העולים בארץ.
 .11פעילות חינוכית והסברתית בקרב הנוער הישראלי והמוסדות להשכלה גבוהה
הואיל ומתפתחת בזרמים קיצוניים בחברה הישראלית ,מגמה להפוך את מדינת
ישראל "למדינת כל אזרחיה" ,ומגמה זו מהווה סכנה קיומית לעתידה של המדינה
היהודית ולמפעל הציוני כולו;
והואיל ואנו עדים כי ציונות ללא ערכי היהדות וללא זיקה למסורת מחלישה את
הזהות הציונית והקשר לעם ולארץ;
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והואיל ואנו עדים לתופעות אנטי-ציוניות ופוסט-ציוניות ,בפרט בקרב מרצים
וסטודנטים באוניברסיטאות מובילות בארץ;
מחליט הקונגרס הציוני:
א .לפעול באמצעות מערך ההסברה ופעילות חינוכית בקרב הנוער בישראל,
במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית ולהנהיג שכל בוגר בית ספר תיכון
בישראל יבקר בירושלים ,בירת ישראל ,בכנסת ישראל ,ובאתרי מורשת
שונים.
ב .ההסתדרות הציונית תעודד יוזמות להעמקת החיבור של הנוער והציבור
היהודי בכללותו לארון הספרים היהודי ,לעודד לימודי יהדות ,מולדת ותולדות
עם ישראל.
ג .ההסתדרות הציונית תעודד הקמת גופים ציוניים באוניברסיטאות ובישיבות
בתפוצות ותיזום פעולות ציוניות במוסדות להשכלה גבוהה.
 .11הכשרה ל'תנועת חיים יהודיים'
הואיל והתנועה הציונית מעוניינת להעמיק את מעורבותה בתהליכי החינוך בקרב
מסגרות ותנועות נוער יהודיות ,בישראל ובתפוצות( ,נוער ודור המשך);
מחליט הקונגרס הציוני לפתח "הכשרה לתנועת חיים יהודיים" המתבססת על רוח
יהודית פלורליסטית ואוניברסאלית ,במסגרת מדרשות לימוד בישראל .תכנית
המדרשות תעסוק בנושא הקיום היהודי האישי והקולקטיבי בעידן המורכבויות
האנושיות של הקהילה היהודית ,המציאות הקיומית של השסע הפוליטי בישראל,
מסורת ותרבות יהודית במבחן עקרונות הפלורליזם והאוניברסאליות ,כל זאת במבחן
ההיסטורי בעת הזאת" .המדרשה" להכשרת לתנועת חיים יהודיים תוכל להשתלב
במסגרת תכניות 'מסע'.
 .12מוסדות ומדרשות לחינוך ציוני
הואיל וההתפתחויות החדשניות בתקשורת הדיגיטאלית והאלקטרונית מאפשרות
כיום נגישות לרבי רבבות אנשים בזמן קצר ובעלות קטנה;
והואיל ורוב רובם של הילדים ,בני הנוער והצעירים היהודים חשופים כיום
לתקשורת האלקטרונית ומשתמשים בה בבתי הספר ובבתיהם;
מחליט הקונגרס הציוני העולמי:
לעודד הקמתה של מדרשה עולמית וירטואלית לציונות שתפעיל את התכניות
הבאות:
 סדרות של סמינרים וימי עיון להכשרת עתודה של המנהיגות הציונית
הקיימת והמתחדשת.
 מרכזיה פדגוגית כלל-עולמית ובשפות שונות ,שתרכז את כל הפרסומים
הקיימים והיוצאים לאור בישראל ובתפוצות ותפיץ אותם בכל רחבי
העולם.

01
 אתר אינטרנט כלל-עולמי במספר שפות ,המאפשר הפצת מידע ,צ'אטים
על ציונות ולימודים אינטראקטיביים ,וכן קישוריות לכל אתרי האינטרנט
בעולם העוסקים בחינוך יהודי ציוני.
 לפתח את התקשורת הכתובה והאלקטרונית הבין-אישית והקהילתית בין
בתי ספר ,בתי כנסת וקהילות בישראל ובתפוצות.
 .11מאבק בהתבוללות
הואיל והעלייה ומניעת ההתבוללות הינם מאבני היסוד של הציונות;
מחליט הקונגרס הציוני על קיום מאבק בהתבוללות – תוך קידום החינוך היהודי-
ציוני ,במגמה לחזק את הזהות היהודית.
 .11חיזוק המחויבות לישראל
הואיל והקונגרס הציוני רואה בהכשרת מנהיגות ציונית בחברה הישראלית חשיבות
בעלת ערך לעתידה היהודי -ציוני של ישראל;
מחליט הקונגרס הציוני להטיל על ההנהלה הציונית ,בשיתוף עם הנהלת המועצה
הציונית ,להקים מערך להכשרת מנהיגות צעירה ולחזקו על מנת להטמיע בצעירים
את המחויבות לישראל כמדינת העם היהודי והצורך להדק את הקשרים עם הקהילות
היהודיות.
 .19המכינה הקדם צבאית למנהיגות ציונית
הואיל והקונגרס הציוני רואה חשיבות בקיומה של המכינה הקדם צבאית למנהיגות
ציונית של המועצה הציונית בישראל הפועלת בנגב;
הואיל והקונגרס הציוני רואה במכינות הקדם-צבאיות מפעל ציוני-חברתי חשוב
לטיפוח מעורבות ,אחריות ומנהיגות לדור הבא.
והואיל והקונגרס הציוני ער לקשיים שיש למכינות בקיום פעילותן;
קורא הקונגרס הציוני לממשלת ישראל לסייע לכלל המכינות הקדם צבאיות
ולאפשר גידול במספרן בשנים הקרובות.
 .22הקונגרס הציוני של הנוער בישראל
הואיל והקונגרס הציוני רואה בחיוב רב את קיום המפעל החינוכי של הקונגרס
הציוני של הנוער בישראל ורואה בו מפעל ציוני מרכזי של ההסתדרות הציונית
העולמית בו שותפים כל גופי הנוער העוסקים בחינוך ובעשייה ציונית;
קורא הקונגרס הציוני להנהלה הציונית לתמוך ולסייע במפעל הקונגרס הציוני
לנוער.
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ט .בחירות לתפקידים בהסתדרות הציונית
הצעות החלטה שעברו בוועדות  2ו 1 -מפאת קוצר הזמן לא הובאו להצבעה בפני
המליאה ויובאו לדיון בוועד הפועל הציוני הקרוב ומצ"ב כנספח א'.

י .בחירות לתפקידים בהסתדרות הציונית
בנספח ב' מופיעה רשימת חברי הוועד הפועל הציוני ומ"מ ,חברי ההנהלה
המצומצמת ,וחברי ההנהלה המורחבת ,כפי שאושרו ע"י הקונגרס.
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נספח א'
הצעות החלטה אשר נידונו ואושרו בוועדות השונות אך מפאת קוצר זמן
לא הועלו להצבעה במליאת ההחלטות בקונגרס הציוני הל"ו
הצעות החלטה מוועדה 1
 1/2הכללת  01%צעירים בפדרציות הציוניות
הואיל והקונגרס הציוני החליט על ייצוג של  01%לצעירים;
והואיל והייצוג של הדור הצעיר הוא חיוני להתחדשותה של ההסתדרות הציונית
העולמית;
מחליט הקונגרס הציוני לעודד את כל הפדרציות הציוניות המקומיות והאזוריות
לכלול בהרכב ההנהלות שלהן בכל מקום לפחות  01%של צעירים בגילאי .11-21
 1/1שינוי ההגדרה "הדור הצעיר" בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית
הואיל וההסתדרות הציונית מייחסת חשיבות רבה לשילוב הדור הצעיר בפעילות
ממשית ובהתנדבות בכל הגופים המשתייכים אליה ,ולא רק לצורך השתתפות
בקונגרסים הציוניים;
והואיל ולפי סעיף  02לחוקת ההסתדרות הציונית יש לשלב לפחות מועמד אחד מן
"הדור הצעיר" בין כל ארבעה מועמדים ברשימת הצירים לקונגרס הציוני;
והואיל ולפי החוקה ,הגדרת המונח "דור צעיר" משמעותה "כל יהודי שהוא חבר
בגוף השייך להסתדרות הציונית (סעיף  )3וכבר מלאו לו  11אך טרם מלאו לו  35שנה";

והואיל והעשור שבין גיל  01ל 21-מוקדש בעיקרו למציאת בן זוג,להקמת
משפחה ,ולפיתוח וקידום הקריירה המקצועית ,מחויבויות שמגבילות מאד את
האפשרות למעורבות פוליטית והתנדבותית;
מחליט הקונגרס הציוני לשנות את הגדרת "הדור הצעיר" בחוקת ההסתדרות
הציונית לצורך סעיף  02ובכל מקום אחר בו מופיע מונח זה ,כך שהגיל הקובע יהיה

"מי שכבר מלאו לו  11אך טרם מלאו לו  35שנה".

 1/9מועד כינוס הקונגרס הציוני העולמי

ווטום ספרטום ע"י המזרחי
הואיל וההסתדרות הציונית העולמית הינה תנועה חשובה העוסקת בהגברת
החינוך היהודי-ציוני בישראל ובתפוצות;
והואיל ויש חשיבות גדולה להגברת היציבות הארגונית לאורך שנים בתוך התנועה
הציונית;
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והואיל והפעילות הפוליטית בהסתדרות הציונית העולמית בין קונגרס ציוני עולמי
למשנהו היא רבה ,עובדה המקשה המכבידה על ראשי המחלקות בפעילותם הציונית
הברוכה והענפה;
מחליט הקונגרס הציוני כי הקונגרס הציוני העולמי יתקיים ,החל מהקונגרס הציוני
הל"ו ,בכל  1שנים.
 1/12נציגות ישראל בקונגרס
הואיל והתנועה הציונית הינה תנועה רעיונית בעלת מאפיינים אידיאולוגיים
ברורים ,אשר נוסחו בהחלטות הקונגרסים הציוניים ובתוכניותיהם; מתכנית באזל ועד
תכנית ירושלים;
והואיל וההסתדרות הציונית העולמית מקדמת בברכה את ריבוי הדעות וההשקפות
של חבריה ,תוך עמידה על עקרונותיה וערכיה היסודיים;
והואיל וההסתדרות הציונית העולמית שואפת להרחיב את שורותיה בקרב כלל
הקהילות והזרמים ביהדות ישראל ובתפוצות ,באופן אשר יקדם את מימוש המטרות
והיעדים הקבועים בתכנית ירושלים ובחוקת ההסתדרות הציונית;
והואיל ונציגי ישראל לקונגרס הציוני אינם נבחרים בבחירות ישירות אלא נקבעים
על ידי המפלגות הציוניות בכנסת ישראל;
והואיל וחוקת ההסתדרות הציונית העולמית והתקנות לביצועה אינן מגדירות
תנאים להגדרתה של מפלגה ישראלית כמפלגה ציונית;
מאשר הקונגרס הציוני את שינויי החוקה והתקנות לביצוע החוקה המפורטים
להלן:
בסעיף  01בתום פיסקא  1יתווספו המילים" :לענין פיסקא זו ,החל מן הקונגרס הל"ז
למפלגה ציונית בכנסת תיחשב כל מפלגה בכנסת ישראל אשר הגדירה מפורשות במטרות
המפלגה או בתקנון המפלגה ,כהגדרתם בחוק המפלגות תשנ"ב ,1992-כי היא מפלגה
ציונית הפועלת בהתאם לעקרונות תכנית ירושלים של ההסתדרות הציונית העולמית.

 1/10איזונים ובלמים
הואיל וטוהר המידות והיושר הציבורי הם נר לרגלה של ההסתדרות הציונית
העולמית;
והואיל ובהסתדרות הציונית העולמית ישנם מספר גופים שאמונים על הביקורת
ועל הליווי המשפטי ,ביניהם המבקר ,הפרקליט ואב בית הדין,
והואיל ויש להסדיר את מינויים ואת אי התלות של כל אחד מן הגופים המבקרים
והמשפטיים:
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מוחלט בזה לתקן את סעיף  11אשר קובע את תפקידי הקונגרס ,כך שהסיפא של
סעיף (ה) המתחילה במילים "בנשיא בית הדין הציוני העליון" – תימחק ,ולאחר הסעיף
יבוא:
"(ה )1יבחר בנשיא בית הדין הציוני העליון ,בפרקליט ההסתדרות הציונית העולמית
וממלאי מקומו ,במבקר ובסגן המבקר .לא יכהן אותו אדם ביותר מתפקיד אחד
מהתפקידים המנויים בסעיף זה;"

סעיף  11פיסקא  0אשר עוסקת בכשירות לתפקיד חבר בית הדין – תימחק ,ובמקומה
יבוא:
"נשיא ההסתדרות הציונית העולמית ,חברי הוועד הפועל בעלי זכות הצבעה ,חברי
ההנהלה ,המבקר וסגן המבקר ,הפרקליט של ההסתדרות הציונית העולמית וממלאי
מקומו ,וכן פקידי ההסתדרות הציונית העולמית והמוסדות הציוניים המרכזיים אינם יכולים
להיות חברי בית הדין".

סעיף  – 11יימחק ,ובמקומו יבוא:

" .55בחירת הגופים המבקרים ואי תלותם
הקונגרס הציוני יבחר ,על סמך הצעת נשיאות הקונגרס ,בנשיא בית הדין ,בפרקליט
ההסתדרות הציונית העולמית וממלאי מקומו ,במבקר ובסגן המבקר .לא יבחר הקונגרס
הציוני באותו אדם ליותר מתפקיד אחד מהתפקידים המנויים בסעיף זה".

סעיף  – 11יימחק ובמקומו יבוא:

" .55מילוי מקומות שנתפנו
אם בתקופה שבין קונגרס לקונגרס יתפנה מקומו של נשיא בית הדין ,של הפרקליט או של
אחד ממלאי מקומו ,של המבקר או של סגן המבקר ,רשאי הוועד הפועל הציוני לבחור
באדם אחר למשרה שנתפנתה ,ואולם לא ייבחר לתפקיד שנתפנה אדם המכהן באחד
התפקידים המנויים לעיל ,אלא אם התפטר מתפקידו".

 1/11חברות בהנהלה המורחבת
הואיל והוועד הפועל הציוני אימץ החלטה ביוני  0221להקמת שתי מחלקות בתוך
ההסתדרות הציונית העולמית וכי ההנהלה המורחבת תבצע את הבקרה על שתי
מחלקות אלה;
והואיל וכוונת ההחלטה הייתה לאפשר מעורבות רבה יותר וקבלת תשומות רבות
יותר מחברי הוועד הפועל הציוני בפעילותה של ההסתדרות הציונית העולמית ,על
מנת לקיים מערכת מנהלתית של איזונים ובלמים ביחס לפעילותן של מחלקות אלו;
על כן יוחלט כי סעיף  11פיסקה 0א( )0בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית יתוקן
כדלקמן:
"לא יותר מ 25-חברים נוספים .חברים וממלאי מקום של הוועד הפועל הציוני יהיו
זכאים להיבחר להנהלה המורחבת ,אך לא להנהלה המצומצמת .בחירת חברים בהנהלה
המורחבת מתוך קבוצה זו שאינם חברים בהנהלה המצומצמת תתבצע על בסיס יחסי
הכוחות של סיעות בקונגרס הציוני הקודם".
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 1/19התכנסויות ההנהלה המורחבת
הואיל והתפקידים של המחלקות והוועדות של ההסתדרות הציונית העולמית
הוגדרו מחדש ב 0221-על-ידי הוועד הפועל הציוני בהחלטה א' באופן אשר הגדיל
מאוד את האחריות של ההנהלה המורחבת;
והואיל ואחריות הבקרה החדשה הזו תדרוש מידה רבה יותר של השקעה ,מעורבות
וזמן;
על כן הוחלט כי סעיף  12פיסקה  2לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית יתוקן
באופן שהמילים "ההנהלה המורחבת לא תתכנס יותר משלוש פעמים בשנה" יתוקנו
ובמקומם ייכתב "ההנהלה המורחבת תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה באופן אישי או

ישיבה בתקשורת".

ועדה 2

מפעל ההתיישבות
 2/1מפעל ההתיישבות  -פעילות החטיבה להתיישבות
הואיל וממשלת ישראל נמצאת בתהליך של הידרדרות היחסים עם הממשל
בארה"ב;
והואיל ויחסי ישראל ארצות הברית חשובים לעתידה ולביטחונה של מדינת
ישראל;
והואיל ויחסים אלו קריטיים בהיבט של שמירת הקשר החם עם הקהילה היהודית
בארה"ב;
מחליט הקונגרס הציוני:
 לקרוא לממשלת ישראל לייצב את מערכת היחסים עם הממשל בארה"ב
וממשלות דמוקרטיות ליברליות אחרות.
 הקונגרס הציוני קורא לממשלת ישראל להמשיך ברוח נאום בר-אילן שבו
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,קורא לשתי מדינות לשני עמים על מנת לשמור
על אופייה הציוני-דמוקרטי של מדינת ישראל.
 לתמוך בראש הממשלה בהחלטתו על הקפאת הבנייה בשטחים.
 הקונגרס הציוני קורא לראש הממשלה להמשיך בפעילותו זו.
 2/0פעילות החטיבה להתיישבות
הואיל וקבע הוועד הפועל הציוני בעבר כי החטיבה להתיישבות תשים דגש
בפעילותה על אזור הפריפריה – הנגב והגליל;
והואיל וחשוב שההסתדרות הציונית תשמש מודל לחיקוי באשר להקצאת
המשאבים המעטים שיש במדינת ישראל לטובת כלל תושבי מדינת ישראל והצמיחה
העתידית כלכלית-חברתית של תושבי הפריפריה;
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מחליט הקונגרס הציוני כי על מנת לתרום לתהליך זה ,הקונגרס הציוני ימשיך
לשים דגש על פעילותה של החטיבה להתיישבות בפריפריה של מדינת ישראל  -בנגב
ובגליל.
 2/2מפעל ההתיישבות
הואיל ומפעל ההתיישבות בארץ ישראל היה מאז ומתמיד הנושא המרכזי בחזונה
ובמשנתה של התנועה הציונית מראשיתה;
מחליט הקונגרס הציוני להמשיך בקידומה ,בפיתוחה ובהרחבתה של ההתיישבות
על כל סוגיה במדינת ישראל.
 2/1קביעת מדיניות ההתיישבות על ידי ההסתדרות הציונית

ווטום ספרטום מטעם הליכוד
הואיל ועם הקמת המדינה ביקשה ממשלת ישראל מההסתדרות הציונית שהחטיבה
להתיישבות תמשיך לתכנן באורח מקצועי ועצמאי את פעולות ההתיישבות;
והואיל ולפני מספר שנים החליטה הממשלה ליטול מהחטיבה להתיישבות
בהסתדרות הציונית את עצמאותה בקביעת מדיניות ההתיישבות;
והואיל ומאז ניתנה הסמכות לשר החקלאות לאשר את תקציב החטיבה
להתיישבות;
והואיל והחלטה זו פוגעת בפעולות המקצועיות של ההתיישבות הכפרית;
מחליט בזה הקונגרס הציוני:
הקונגרס הציוני תובע מממשלת ישראל להחזיר עצמאותה של החטיבה להתיישבות
בקביעת מדיניות ההתיישבות ,כפי שהיה מאז הקמת התנועה הציונית ומהקמת
המדינה.
 2/1ההתיישבות היהודית במדינת ישראל כביטוי של הגשמה הציונית
הואיל והמוסדות הלאומיים ,מאז הקמתם ,ראו בהתיישבות היהודית בארץ ישראל
את אבן היסוד של ההגשמה הציונית;
והואיל והחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית הינה הגוף שעוסק כל
כולו בהתיישבות יהודית במדינת ישראל;
מוחלט בזה לחזק את ידיה של החטיבה להתיישבות ולהטיל עליה את ביסוס
ופיתוח המפעל ההתיישבותי במדינת ישראל.
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 2/2התיישבות יהודית במדינת ישראל כמרכיב מרכזי בחינוך הציוני
הואיל והקונגרס הציוני רואה בהתיישבות היהודית במדינת ישראל כביטוי הנעלה
להגשמת החזון הציוני של שיבת עם ישראל למולדתו ההיסטורית;
והואיל ויש לעגן את נושא ההתיישבות היהודית במדינת ישראל כמרכיב מרכזי
בחינוך הציוני בישראל;
והואיל והחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית הינה נושאת הדגל של
ההתיישבות היהודית במדינת ישראל;
מוחלט בזה כי רעיון ההתיישבות היהודית במדינת ישראל יהווה מרכיב מרכזי
בחינוך הציוני של הנוער בישראל וכי החטיבה להתיישבות תוביל מהלך זה של
הטמעת ערכי ההתיישבות במערכת החינוך של מדינת ישראל.
 2/9מפוני גוש קטיף
הואיל ובקיץ  01 ,0222קהילות יהודיות באזור גוש קטיף ו 1-קהילות יהודיות
בצפון השומרון פונו ע"י ממשלת ישראל;
והואיל והעדר תכנון מוקדם נאות הביא להפסדים כלכליים עצומים למשפחות
ולקהילות אשר פונו ,דבר אשר גרם לבעיות חברתיות ,כלכליות ,וקהילתיות
מתמשכות וחמורות אשר טרם נפתרו עד עצם היום הזה;
והואיל ולמרות העדר תמיכה ופעילות ממשלתית נאותים לטיפול בצרכי
המשפחות והקהילות המפונות ,הם טרם איבדו תקווה והם עוסקים בבניית בתים
חדשים וקהילות חדשות ביישובים החדשים נווה ,בני נצרים ושלומית באזור חולות
חלוצה;
והואיל והקרן הקיימת לישראל משקיעה מאמצים נרחבים המיועדים לסייע
למשפחות ולקהילות אלה לבנות מחדש את בתיהם ואת קהילותיהם ,וניסחה תכנית
גיוס גדולה לסייע בבניית מתקנים קהילתיים ,אזורי פנאי ,והתשתית בנדרשת
לקהילות החדשות הללו בחולות חלוצה ,המיועדים לאפשר לאלפי משפחות מפונות
לבנות את בתיהם החדשים ואת הישובים החדשים של נווה ,בני נצרים ושלומית;
והואיל ואחד מיסודות הציונות ,כפי שהוא מנוסח בתכנית ירושלים ,הוא
את הארץ כביטוי להגשמה ציונית הלכה למעשה";

"ליישב

והואיל ופיתוח חולות חלוצה הנו דוגמא מובהקת לחלוציות במאה ה01-
ולהגשמה ציונית;
ועל כן מוחלט בזה כי:
 הקונגרס הציוני הל"ו מביע הערכתו לקרן הקיימת לישראל
כמו כן מורה הקונגרס הציוני ה 22-לנציגי ההסתדרות הציונית העולמית במועצת
המנהלים של הקרן הקיימת לישראל לפעול בהתאם לאמור כלהלן:
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 .1לקרוא לכל הסיעות הציוניות לסייע בפרסום מאמצים אלה ובתמיכה בהם.
 .0לקרוא לממשלת ישראל לתמוך במאמצים אלה על מנת לשקם קהילות אלה
וכן לתמוך בשיקום המרשם החברתי והקהילתי של המשפחות והקהילות
המפונות.
 2/12תמיכה בקרן הקיימת לישראל
ההסתדרות הציונית העולמית קוראת לכל גופיה ומחלקותיה לשאוף לקדם ,לטפל
ולשמור על האדמה והסביבה לטובת העתיד.
 2/11הגברת ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל
הואיל ויש היום כאלה המביעים זלזול בהתיישבות הכפרית והקהילתית,
והואיל ויש קולות הטוענים שאין היום ערך בהתשייבות בכל חלקי ארץ ישראל;
והואיל וההתיישבות בא"י היתה תמיד נושא מרכזי בפעולות התנועה הציונית כהמשך
ישיר והכרחי של העלייה;
מחליט בזה הקונגרס הציוני כלהלן:
 .1הקוגנרס הציוני מברך ומחזק את ידי כל המתיישבים.
 .0הקונגרס הציוני מברך על ההתקדמות שחלה לאחרונה בשיקום מפוני חבל עזה
וצפון יו"ש ,וקורא לממשלה ולהנהלה הציונית לסיים לאלתר שיקומם של מופני של
חבל עזה וצפון יו"ש.
 – 2/10שתי מדינות לשני עמים
ההסתדרות הציונית העולמית מכירה בעובדה שפיתרון שתי המדינות לעימות
הפלסטיני ישראלי הוא הכרח וקדימות תרופה של התנועה הציונית שחופף עם
הנורמליזציה של מערכות היחסים עם שכני ישראל והשמת קץ להסטה והכרה בזכות
הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית בשלום וביטחון.
ועדה 1

הארגון הציוני בתפוצות (פדרציות) ובישראל
 .1/1תיקון תכנית ירושלים

ווטום ספרטום על ידי מרצ
הואיל ותכנית ירושלים מהווה את הבסיס לחברות בהסתדרות הציונית העולמית;
והואיל והתכנית מהווה את ההכרה של חברי ההסתדרות בנרטיב הציוני;
והואיל ותכנית ירושלים כפי שהיא כתובה היום אינה מפורטת וחדה דיה;
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מחליט הקונגרס הציוני על הקמת צוות אשר יוסיף תוכן לתכנית ירושלים בדגש על
תרומה מוכחת לתוצרת הלאומית של ישראל על ידי מצע המפלגות ועוד .הצוות יגיש
את מסקנותיו לוועד הפועל ואלו יאושרו בו.
כמו כן מחליט הקונגרס הציוני כי בוועד הפועל הציוני יאשרו הארגונים ,הבריתות
והמפלגות החברות בהסתדרות הציונית את התכנית החדשה ויקבלו אותה בשנית
באופן פורמאלי בהנהגות הארגונים והמפלגות .עוד ייקבע כי גוף אשר לא יכיר באופן
פורמאלי על כל המשתמע בתכנית החדשה יוצא – באופן מיידי  -מההסתדרות
הציונית העולמית.
 1/2הקמת מגבית ציונית לפעולות ההסתדרות הציונית

ווטום ספרטום ע"י הליכוד
הואיל וחלק ניכר מתקציבי ההסתדרות הציונית מופנה למינהל ורק מיעוטו
לפעולות:
מחליט הקונגרס הציוני להקים לאלתר מערך מגבית ציונית לגיוס כספים ,כדי
לאפשר להסתדרות הציונית להמשיך ולפעול למען הגשמת המטרות הציוניות.
 1/1הקמת ועדה להסדרת דרך הבחירה של נציגי הפדרציות הציוניות בחו"ל
הואיל וההסתדרות הציונית היא גוף דמוקרטי;
והואיל ובשל קשיים כלכליים אין ולו פדרציה אחת אשר בחרה את נציגיה
לקונגרס הציוני הל"ו בבחירות דמוקרטיות ,והדבר הביא לכך שגופים ציוניים שונים
לא זכו בפדרציות השונות לייצוג לו הם ראויים;
והואיל והחוקה קובעת כי הנציגים לקונגרס הציוני ייבחרו בשיטה אשר תהלום
את העקרונות הדמוקרטיים המקובלים;
מוחלט בזה להקים ועדה אשר תבחן את ההיבטים השונים של בחירת נציגי
הפדרציות בחו"ל לקונגרס הציוני ,לרבות בחינת העלויות הכלכליות ,מתן ייצוג הולם
לגופים השונים ומתן הזדמנות לגופים חדשים בפדרציה לקבל ייצוג ,והכל במסגרת
קנה מידה דמוקרטיים בכל הפדרציות.
הוועדה תגיש לוועד הפועל הציוני ,לא יאוחר משנתיים מיום הקמת הוועדה ,את
מסקנותיה אשר יכללו הצעה לקנה מידה דמוקרטיים שיחולו על כל הפדרציות:
הצעה בדבר הדרך הדמוקראטית והראויה לבחירת נציגי הפדרציות בחו"ל לקונגרס
הציוני .הוועד הפועל הציוני יאשר את ההחלטה במושבו הקרוב ,והוא רשאי להכניס
בה שינויים.
 1/1ניסוח מחדש של האמנה עם ממשלת ישראל
הואיל ומעמדה של הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית מעוגן בחוק המעמד
ובאמנה שנחתמה בין הסוכנות היהודית ובין מדינת ישראל;
והואיל וההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית הגיעו להסכמה על הפרדה
ארגונית ותקציבית;
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והואיל ויש צורך לתקן את האמנה ואת חוק המעמד כך שישקפו את ההפרדה בין
הגופים ויבטיח את המימון הממשלתי הנפרד לכל אחד מן הגופים;
מוחלט בזה לקרוא להסתדרות הציונית ,לסוכנות היהודית ולממשלת ישראל לנסח
אמנה חדשה בין הגופים ,ולקרוא לממשלה ולמחוקקים לתקן את חוק מעמד
ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ ישראל ,בכדי לעגן את
מעמד הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית ברוח הסיכום בדבר ההפרדה בין שני
הגופים ,ובכדי להבטיח השתתפות תקציבית של ממשלת ישראל במימון פעילות
הסוכנות היהודית ובמימון פעילות ההסתדרות הציונית.
 1/1תקצוב וכספים
הואיל והחלטה מס'  1אשר אושרה על-ידי הוועד הפועל הציוני ביוני  0221קראה
להקמת ועדת תקציב וכספים אשר תורכב מחברי ההנהלה המורחבת;
והואיל וחוקת ההסתדרות הציונית העולמית מסמיכה את הוועד הפועל הציוני ,במישרין
או באמצעות ועדת הקבע לתקציב וכספים ,להחליט "על כל ענייני תקציב וכספים ,ובלבד
שהחלטה כזאת לא תסתור את החלטות הקונגרס " [סעיף  ,22פיסקא ;]0
והואיל ותפקיד ועדת התקציב והכספים אשר הוקמה על-פי החלטה  1הנ"ל אינו ברור,
ואף עלול להיות מנוגד לחוקה;
והואיל וכל הגופים המיוצגים בקונגרס הציוני מיוצגים בוועדת התקציב והכספים של
הוועד הפועל הציוני באופן יחסי;
והואיל והסמכות של הוועד הפועל הציוני בענייני תקציב וכספים יוצרת הפרדת
סמכויות בין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת של ההסתדרות הציונית העולמית;
מוחלט בזאת לפרק את ועדת התקציב והכספים אשר הוקמה על-פי החלטה  1ואשר
אושרה על-ידי הוועד הפועל ביוני .0221
 1/9אחדות העם היהודי
הואיל ותכנית ירושלים הנה חלק בלתי נפרד מחוקת ההסתדרות הציונית העולמית;
והואיל ותכנית ירושלים מבטאת מחויבות "לאחדות העם היהודי"
כחברה המאופיינת על-ידי " כיבוד הדדי של הרב-גוניות בעם היהודי ";

והואיל ותוכנית ירושלים קוראת ,בנוסף לכך ,ל

בחברה הישראלית";

ולחיזוקה של ישראל

"עלייה מכל הארצות לישראל ושילובה

והואיל וקיימים עניינים שעל סדר יומו של העם היהודי וענייני חקיקה המתעוררים
בכנסת הקשורים לעקרונות אלו של תוכנית ירושלים;
והואיל וההסתדרות הציונית העולמית מתגאה בכך שהינה אחת מהארגונים היהודיים
המרכזיים בעולם ,אם לא העיקרי בהם ,אשר עובדים בה נציגי כל קשת הזרמים הדתיים
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והפוליטיים ופועלים יחד בשיתוף פעולה וכבוד הדדי ,תוך הכרה בלגיטימיות ההדדית
שלהם ובתרומותיהם החשובות;
מוחלט בזאת כי ההסתדרות הציונית העולמית תקים ועדת קבע בעניין אחדות העם
היהודי אשר הרכבה וחלוקת הסמכויות בה יהיו כדלקמן:
.1
.0
.2
.1
.1
.2
.1
.1

ועדת הקבע בעניין אחדות העם היהודי תהיה ועדה משותפת לנשיאות הוועד
הפועל וההנהלה המורחבת ,עם מספר חברים שווה מכל אחד.
מספר החברים בוועדת הקבע בעניין אחדות העם היהודי ינוע בין  11לבין ,01
והחברות בה תשקף – במידה סבירה – את הרכב הקונגרס הציוני ,כולל על פי
השתייכות ,מקום מגורים ,קבוצת גיל ,ומין.
לוועדת הקבע בעניין אחדות העם היהודי יהיה יושב-ראש וסגן יושב-ראש ,אחד
המתגורר בישראל והאחד המתגורר בגולה ,אחד מהנשיאות ואחד מההנהלה
המורחבת.
ועדת הקבע בעניין אחדות העם היהודי תעקוב באופן פעיל אחר היוזמות
התחיקתיות בכנסת הקשורות לענייני תכנית ירושלים ,ותבוא בקשר עם הגופים
הפוליטיים וארגונים חוץ -ממשלתיים בהתאם.
ועדת הקבע בעניין אחדות העם היהודי תשקול ליזום תחיקה בכנסת על מנת לקדם
את תכנית ירושלים בערוצים ההולמים.
ועדת הקבע בעניין אחדות העם היהודי תבוא במגע עם הארגונים היהודיים
הבינלאומיים בעולם ,על מנת לקדם את הנושאים שעל סדר יומה של תכנית
ירושלים.
ועדת הקבע בעניין אחדות העם היהודי תיזום ישיבות משותפות עם ועדת הסוכנות
בעניין אחדות העם היהודי ,על מנת ליצור סדר יום משותף ולקדמו.
ועדת הקבע בעניין אחדות העם היהודי תתכנס שלוש פעמים בשנה לכל הפחות,
ואחת מהישיבות תתקיים במהלך ,סמוך ,לפני או אחרי הישיבה השנתית של הוועד
הפועל הציוני .חברי ועדת הקבע בעניין אחדות העם היהודי אשר אינם מסוגלים
להיות נוכחים בישיבה יוזמנו להשתתף בה באמצעות ערוצים אלקטרוניים ,כולל
הזכות להצביע.

 1/12הסמכת הוועד הפועל הציוני בענייני תקציב וכספים
הקונגרס הציוני מאציל לוועד הפועל הציוני את סמכותו בענייני תקציב וכספים ומעניק
לו הסמכות להחליט בכל ענייני תקציב וכספים ,בעצמו ובאמצעות הסמכת ועדת הקבע
לתקציב וכספים;
ההרכב הגיאוגרפי של ועדת תקציב וכספים זו ישקף את ההרכב הגיאוגרפי של הקונגרס
הציוני ,שהוא הסמכות העליונה של ההסתדרות הציונית העולמית ,הוועדה תכלול חמישה
נציגים לכל הפחות של פדרציות ציוניות.
 1/11ועדות היגוי מחלקתיות
הואיל וכיום קיים כפל בוועדות ההנהלתיות לכל מחלקה (מורחבת ורגילה) .במקום
זאת ,מומלץ לקבוע ועדה של ההנהלה המורחבת לכל מחלקה ,ועדות שתתכנסנה
לפחות  1פעמים בשנה ותאשרנה את תוכניות העבודה ותקציב כל מחלקה.
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מוצע לפרט בדבר מהות הוועדות ,תפקידיהן ודרך כינוסן.
כן מוצע לבטל את הועדה ההנהלתית המורחבת לתקציב ,מאחר ובמקביל פועלת
ועדה מתמדת לתקציב וכספים ,שתפקידה לבקר ולאשר את תקציב ההסתדרות
הציונית העולמית (להלן – "הצ"ע)
על כן ,מוחלט בזאת כי מעתה והלאה תהיה לכל מחלקה ועדה אחת בלבד– ועדת
היגוי מחלקתית – והרכבה ,אחריותה ,וסמכויותיה יהיו כדלקמן:

א.
 .1בראש כל ועדת היגוי מחלקתית יעמוד חבר ההנהלה המורחבת ,תושב
ישראל ,וסגן יושב-ראש חבר ההנהלה המורחבת  -תושב הגולה.
 .0יושב-ראש ועדת ההיגוי המחלקתית לא יהיה מאותה סיעה כמו ראש המחלקה
הנבחר המכהן.
 .2יושב-ראש וסגן יושב-ראש ועדת ההיגוי המחלקתית לא יקבלו שכר כלשהו.
 .1מספר החברים המרכיבים את ועדת ההיגוי המחלקתית ינוע בין  10ל 11-חברי
ההנהלה המורחבת ,והרכב החברים ישקף  -במידה סבירה – את הרכב
ההנהלה המורחבת ,כולל השתייכות ,מקום מגורים ,קבוצת גיל ,ומגדר.
 .1היושב-ראש וסגן היושב-ראש רשאים ,בהסכמה הדדית ,להזמין עד שישה
יחידים נוספים מכל מקום בעולם אשר יכהנו בוועדת ההיגוי כיועצים ,ויחידים
אלה יהיו מהקבוצות כלהלן :נציגים או סגני נציגים לקונגרס הציוני; חברים
או סגני חברים בוועד הפועל הציוני; בעלי מקצועות חופשיים אשר עבודתם
קשורה לתחום הפעילות של המחלקה; אנשי ציבור מישראל או חו"ל.
החברים הנוספים הללו בוועדת ההיגוי המחלקתית אינם חייבים לעמוד
בקריטריונים המוזכרים בסעיף ד' לעיל.
 .2ועדת ההיגוי המחלקתית תהיה אחראית לאשר את תכנית העבודה השנתית
והתקציב השנתי למחלקה קודם שיובאו לאישורה של ההנהלה המצומצמת.
 .1ועדת ההיגוי המחלקתית תהיה אחראית לפקח על הפעילות השוטפת של
המחלקה ולעקוב אחר ביצוע התקציב ותכנית עבודתה.
 .1ועדת ההיגוי המחלקתית רשאית להביא בפני ההנהלה המצומצמת את
המלצותיה ביחס לשינויים בתכנית העבודה והתקציב של המחלקה.
 .9מינוי חברי צוות מחלקתיים בכירים יאושר על-ידי ועדת ההיגוי המחלקתית,
המוסמכת להקים תת-ועדה בנושא כח-אדם למטרה זו.
 .12ועדת ההיגוי המחלקתית תתכנס ארבע פעמים בשנה ,לכל הפחות ,תוך ניצול
כל סוגי האמצעים לשם כך (שיחת ועידה ,שיחת ועידה בוידיאו) .אחת
הישיבות תתקיים במהלך ,או מיד לפני או מיד אחרי הישיבה השנתית על
הוועד הפועל הציוני .חברי ועדת ההיגוי המחלקתית אשר אינם יכולים להיות
נוכחים בישיבה יוזמנו להשתתף בה באמצעות ערוצים אלקטרוניים כולל
הזכות להצביע.
 .11ראש המחלקה הנבחר (ואנשי מקצוע מחלקתיים אחרים ,ככל שייראה לנכון
עפ"י התייעצות משותפת של ראש המחלקה ויושב-ראש ועדת ההיגוי
המחלקתית והיושב-ראש המשותף של המחלקה) ישתתפו בישיבות של ועדת
ההיגוי המחלקתית.
ב .תבוטל הוועדה ההנהלתית המורחבת לתקציב.
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ב .החלטות קודמות של הקונגרס והוועד הפועל הנוגעות לוועדות ההנהלתיות
ייראו בזה מבוטלות ,ככל שיש בהן סתירה להוראה זו.
 1/10הסמכת הוועד הפועל הציוני לתקן את החוקה
הואיל וסעיף  21לחוקת ההסתדרות הציונית קובעת כי תתקיים האצלת סמכויות
לוועד הפועל הציוני לתקן את החוקה של ההסתדרות הציונית העולמית;
והואיל והקונגרס הציוני ה 22-רואה צורך וחובה להאציל את סמכויותיה לוועד
הפועל הציוני על מנת לתקן את החוקה;
על כן מוחלט בזאת כי הקונגרס הציוני ה 22-מאציל בזאת לוועד הפועל הציוני את
הסמכות לתקן את החוקה ,בהתאם לסעיף  21והאצלת סמכויות זו תיוותר בתוקף עד
לקונגרס הציוני ה.21-
 1/12מניעת כספים מגורמים עוינים לישראל
מחליט הקונגרס:
הקונגרס הציוני קורא לממשלת ישראל לפעול נגד כל קרנות וארגונים המקבלים
כספים מגורמים עוינים לישראל ולמנוע העברת כספי המדינה למי שפעל ופועל נגד
ישראל.
 – 1/11זכויות אדם – שוויון ודמוקרטיה
הואיל וזכויות האדם ,שוויון ,דמוקרטיה וחופש הביטוי הם ערכי הלבה של
התנועה הציונית כפי שחזו בנימין זאב הרצל ומייסדי התנועה הציונית;
והואיל וערכי החופש ,הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל מעוגנים
במגילת העצמאות של מדינת ישראל;
והואיל ומבחינה מוסרית ,וברוחה ,הצהירו המסיידים כי מדינת ישראל תקיים
שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש
דת ,מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות.
והואיל והעקרונות והערכים היהודיים העתיקים של תיקון עולם ,דורשים מכל
יהודי לעשות כמיטב יכולתו להשגת שלום ,צדק וכיבוד זכויותיו של כל אדם באשר
הוא אדם;
מוחלט בזאת:
 .1כל קבוצה או תנועה שהם חברי ההסתדרות הציונית העולמית ,או של
הפדרציות המסונפות ,לא יקדמו באמצעים העומדים לרשותם שום עקרונות
או פעולות שבמישרין או בעקיפין ,מקדמים אפליה או צמצום של חופש
הביטוי.
 .0לאחר הליך הוגן שייקבע על ידי ההנהלה ה ציונית ,כל קבוצה או תנועה,
שנקבע כי הם מקדמים באמצעיהם כל עקרון או פעילות במישרין או בעקיפין
לקידום אפליה או צמצום של חופש הביטוי ,תופסק חברותם ו/או השתתפותן
בהסתדרות הציונית העולמית או בפדרציות המסונפות.
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נספח ב'
בחירות לתפקידים בהסתדרות 1הציונית
 .1יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

בהתאם לסעיף  11סעיף ה' בוחר הקונגרס הציוני ליו"ר ההסתדרות הציונית
העולמית את אברהם דובדבני.

 .0סגן יו"ר ההסתדרות הציונית וממלא מקומו

בהתאם לסעיף  11סעיף ב' בוחר הקונגרס הציוני לסגן יו"ר ההסתדרות הציונית
וממלא מקומו את ד"ר דוד בריקסטון.

.2חברי ההנהלה הציונית המצומצמת

בהתאם לסעיפים ( 11ה) ו ,11-פיסקה ( 1ג) של החוקה ,בוחר הקונגרס הציוני
לחברי ההנהלה את:
אברהם דובדני (יו"ר ההנהלה)
בריקסטון דוד (ס/יו"ר ומ"מ)
עופר לאופמן (ראש המח' לפעילות
בתפוצות – רוטציה עם יו"ר עמית
המחלקה)

עמירה דותן
צבי קיטו חסון
הרב צבי גרץ
יזהר הס ,עו"ד
רני טריינין
קנט בוב
דרור מורג (יו"ר המועצה הציונית)
ירון שביט
גוסטי יהושע-ברוורמן (יו"ר עמית

המח' לפעילות בתפוצות -רוטציה עם ראש
המחלקה)
יחיאל וסרמן (ר' מערך שירותים
רוחניים בתפוצות)

דני קריצ'מן (ר' החטיבה להתיישבות)

דניס גליק
ננסי פלצ'וק
יחזקאל זכאי

קלמן סולטניק (ר' הסקציה האמריקאית)
יעקב חגואל (ראש המח' לפעילות
בארץ)

אביגייל בן אריה
אמיר פלד

אריק נודלמן
אהוד נאור

ז'ק קופפר
יגאל ביבי
דוד ביטן
נתן שירנסקי (יו"ר הסוכנות היהודית)
טובה בן דב
מאשה לובלסקי
יצחק דהאן

שי פינטו
אליעזר (מודי) זנדברג

דינה האן

 .1חברי ההנהלה הציונית המורחבת (בנוסף לרשימת ההנהלה המצומצמת
דלעיל נבחרו):
יואל מאיירס
הרווי בליץ
אלן סילברמן
מוישה סמית
סנדרה סוקול
קאהן ז'ק
דמיטרי שגליק
אלון בן שושן
ווילאם הס
ג'סי פאייקין
מינדי ויזנברג

סטיב וולניק
סטיב גולדברג
דבי בן עמי
עופר גוטמן
צביקה אושפיז
ברונו סד
ריצ'ארד ויטמן
עמית קציר
אוליבר מרכוס
ג'רום אפשטיין
מייק גרבינר

דני לם
משה קופלמן
חררדו סטוצ'ינסקי
רועי שרעבי
שלמה אשכנזי
נורה גאיו
אסקלה פשקה
יואל מרגי
דוד קורנפלד
דניאל חייק
הראל גרין
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 .1עמיתי כבוד

בהתאם לסעיף  ,20פיסקא ( 2ח) ,בוחר הקונגרס הציוני כעמיתי כבוד את:

ויצ"ו  -מיכל מודעי
מועצה ציונית  -שושנה בן הרוש
מרצ  -עדי ניב
חיים חייט
מזרחי  -ג'ק נייגל ,ארה"ב
שרה שיין ,ארה"ב
ראובן דוידמן

 .6מבקר ההסתדרות הציונית העולמית

בהתאם לסעיף ( 11ה) של החוקה ,בוחר הקונגרס הציוני למבקר ההסתדרות
הציונית את אסף סלע.

 .1המוסדות המשפטיים
א .נשיא בית הדין הציוני העליון

בהתאם לסעיף  11של החוקה ,בוחר הקונגרס הציוני לנשיא בית הדין הציוני
העליון את השופטת (בדימוס) טובה שטרסברג-כהן.
ב .חברי הוועדה למינוי שופטים של בית הדין הציוני העליון
ג .פרקליט ההסתדרות הציונית וממלאי מקומו

בהתאם לסעיפים  12של החוקה ,בוחר הקונגרס הציוני לפרקליט ההסתדרות הציונית
העולמית את עו"ד אהרון אברמוביץ'.

 .1חברי הוועד הפועל הציוני

בהתאם לסעיפים ( 11ה) ו ,20-פיסקא  1של החוקה ,בוחר הקונגרס הציוני כחברי
הוועד הפועל הציוני וממלאי מקומם ,את האישים הבאים:

חברי הוועד הפועל הציוני – מזרחי/איחוד לאומי/חירות/ישראל ביתנו
אברג'יל אשר
אייזנברג איב (חווי)
הרב בלאו יוסף
בלאן טלי
בליץ הרווי
בלכור יצחק
בן שלמה אשר
ד"ר ברנובן דניאל-איגור
ואס דיאז שלמה לוי
ליבובסקי אהרון

לם דני
נוימן זאב
סאקס סולי
סוקל סנדרה
סייאדה בנימין
ספאר שריל
פיינשטיין כהן כרמה
פרומן מתי
קאהן ג'ק
קופלמן משה

ריינסבורי מייקל
שוורץ זאב
שטיין פאנסין
שיגליק דימיטרי
שלי אייל

11
ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני  -מזרחי/איחוד לאומי/חירות/ישראל ביתנו
וסלייב איליה
טרופר אינה
יאסינוב יגאל
יבלון יעקב
לוסקי מליסה
מורדלר שרלין
מנדלביץ' יוסף
מסטובסקי שלמה
נוסבכר ברטון
נכט אלי
סולומון מרכוס
סוקאל ברוריה
סייף הארייט
סירל ג'ינט

עו"ד אוליקר אנה
אייל נחמן
אילני פנינה
אכשטאין ויקטור
אלינסון דניאל
אלמלק אנדרי
אפל אביחי
בטיטו אברהם
בר כוכבא דורון
ברודי אדל
ברמץ רחל
גודובסקי דוד
גאנג חנניה
דיקמן סלמה

פינקלשטיין גילה
פלק חיים
צביבל צבי
צוגמן ברנרדו
צימרמן אליסה
קבקטון אלכסיי
קופרברג איגור
קירשנבאום פאינה
ראפל נחמיה
רבין קיריל
רוזנברג ידידיה
רוזנפילד ג'רי
שטיין מייקל
שטיינברג אהרון

חברי הוועד הפועל הציוני – הסיעה המאוחדת (מרכז/קדימה/הנוער הציוני)
אגאי ערן
אלגרבלי מקסים
בחרוף מיגל
גרונבאום מריו אלפונסו
דלג'ו מוטי
הרב דרור גילה
וולנק סטיב
וידרמן אבי
טורנוף לורי
כהן דניאל

כהן רועי
כוכבי אמיר
לוי שילת ברק
מואיז אלכס
מיימן מריון
סוזן אסתר
סקולניק ריצ'ארד
עציון איילת
פלג מירה
פרידמן שירז

פרייזלר דניאל
הרב קורץ וורנון
קפלין ג'יליאן
הרב רוזנטל אדם
שילר ג'יימס
שניידר קורי

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני  -הסיעה המאוחדת (מרכז/קדימה/הנוער הציוני)
אברהם סטיבן
אברהם ברק
אגמי שולה

גולוב רוברט
דורש דניאל
ווינד מרילין

יוגב מתי
ירדני-לוי נורית
כהן סיימון

אדלשטיין סרג'יו
אלבין גליה
אלפריח מוטי

וולברג ג'פרי
וורטליב ריטה
וורניק סטיבן

כהן גלוריה
לוין צביקה
לחדרמן לוקס

אמנו דורון
הרב אפשטיין
ג'רום
ביסעוד שחל
גוטליב תמר

ויצמן אהוד
ורניק יוסף

ליפשטיין אופיר
מנור דוד

זוהר עומר
טייפלד חואן

נחום עזרא
סטופנמאכר מאריו

סטקלר סטיבן קונפורטי משה
סיליג אוולין קזולה משה
קינגיזר
סינר רוני
אלכסנדרה
רוזנברג פול
סיני ליאור
פודוול פנינה רוק מאיר
רצון עומר
פיקהולץ
עומר
שור דרור
פלג עמר
שפירר יפי
פריז מרקוס
צליק ניסן
צלנר יובל

תומר רועי
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חברי הוועד הפועל הציוני – עבודה/ארצנו/מרצ
אדלשטיין פאולה
הרב אורקנד רוברט
הרב אלן דניאל
אנשן מארק
ארקין אנטוני
גילברט דידי
גלבר סוזנה
גלמן ג'ודי
דה לו סמואל
דה לימה אלון
דותן מוטי

הס וויליאם
ועקנין תחייה
חלימי מישל
לייבוביץ לורנס
לרנר לורנס
מלצר פיליפ
נואל יצחק
נידלסטון דניאל
סטרטייבסקי דמיאן
סמואל איאן
פודר דב

פורמן קרלוס
פייקין ג'סי
פרטקין סוזן
קוואל יחזקאל
קופרמן נלסון
רוט טיבריו
רייז אייל
שור זאב
שטרית שמעון
מר של אדריאן מיכאל

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – עבודה/ארצנו/מרצ
אולסון סטיבן
אורן אלי
איברסן פול
אלישיב יצחק
אלישיב יאיר
אשכנזי מויזס
באר פרנקל פרננדו
בטיאשווילי גוראם
בלום אהרון
בלום נעמי
בן שושן אלון
בן שושן לורן
בר יחיאל
גוטמן עופר

גוסטבו דניאל רוזה
גזית אילן
גלוקמן צ'רלס
גרי דיון
גרינברג ג'יי
גרסון ג'ואן
דה לו – סמית מרים
דואק שושנה
דנברג סטיב
ד"ר דנקנר אלינור
דרטווה ג'ים
היאם סימון
היבנר דליה
ואלבה סבסטיאן

זוויביל לאונרדו
ד"ר זילברמן זיגי
טייטלבאום דוד
כהן שולה
כרא חוה
לוי דליה
לוקסמבורג ג'ק
ליבוביץ' מנחם
ד"ר ליפשיץ חורחה
מדלר יוליוס
מורטמר ברג מירה
מילשטיין סמואל
מנדל קלאודיו
ניומן דוד

ניומן שרה
סולימני אומיד
סלינס מויזס
סרס לוקה
פוקס דוד
פורת עידו
קדם שושנה
עו"ד קופרמן אסתר
קרבטרי מאיה
קריב גלעד
קרמו גאבור
ראיסמן פבלו
רובוק גארי
רוטשילד לס
רוסוב ג'ון

חברי הוועד הפועל הציוני – הליכוד/ש"ס
אוברלנדר מאוריסיו
ביטון בני
בנלולו דניאל
גרינברג סופיה
זוהר יחיאל
חזות איב
יצחק מתי

כהן שלום
לאו דני
לוי נורברט
מסיקה גרשון
מרגי שמואל
משאלי אשר
פלמן ארנן

צור שבתאי
קופלביץ' דוד
שטרית דוד
שפיץ דוד
ששון אליהו

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – הליכוד/ש"ס
אושר דוד
אפלבאום ג'ררד
הרב ארם צובה מרדכי
בן יוסף זאב
בניטה מרדכי
גולדשטיין אהרון
גרהם סוניה
גאובה ג'פרי
דשא זיו
פרופ' הלפרין יעקב

חברני אריה
חלפין דני
טרי יפת
כהן מיכאל
לוסקי יפעת
מדמון שלמה
מור אירית
מזיג אבי
מעוז טובה
מתיתיהו דוד

סוויסה שמעון
עידן משה
פלח יוסי
צ'יטונה אלברטו
קורן נורית
שוורצבר ארנולדו
שזו ששי
שטרית קטרין
שמחי דוד
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הררי יגאל
זרצקי יהודה

נהרי אביעד
נוי שרה

חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון בני ברית
בראל רפאל
ג'ייקובס אלן
גלר דוד

גרינשטיין פבלו
ורשה אביגדור
עו"ד כץ חיים

מירמן בנטון
רקרס יעקב

ממלאי חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון בני ברית
אנגלמייר אריק
גמיין נטלי
דורון שלום פ.
דימנט פרנק
הופמן רלף

זלצמן רבקה
זריי מזרחי תמנע
לופט יהורם
פרופ' מאייר יצחק
סיידמן סימור

פאר ציפורה
קממי ויקטור חיים
סיידמן סימור
פאר ציפורה
קממי ויקטור חיים
שניידר אלן

חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון הקהילות הספרדיות
ד"ר אוחיון שמעון
אמסלם משה
דרעי אנדרי

טובול ג'רום
כחלון מאיר
לוי אלברט

סביליה חוזה
סולטני אוסוולדו עובד..

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון הקהילות הספרדיות
אמסלם מיכאל
אספאני ישראל
בן שטרין אליהו
בנזרה ג'ורג'
גיל יוסף
דנגור דוד

המברה אמיליו
ד"ר חיים אברהם
חליווה מזל
ד"ר לאון קלאודיו
סאבא שרם יוסף
סובור הטר

חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון הדסה
גרוס איימי
ליאונס אלין
ליפטון בוני

נתן מרסיה
פוסט מרלין
שרק ג'ודי

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון הדסה
גולדשטיין ברברה
הרשקין אלן
יובל אנבל

סלע אורה
ספאק ברברה
קפלן סיביל

חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון ויצ"ו
בן דב טובה
יעבץ איבון
יששכר נטלי

נחום רוברטה
פאליק חנה
פרוימזון פשקה אסטי

פורטל אלעד
רון שושנה
שוורץ ג'קלין
שלום ליליאן

11
ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון – ויצ"ו
אילני עטרה
בהרב אורה
גלי ג'נין

ישראל (קאוה) סדנר
לזובסקי רבקה
לזמי ג'ואל

מור אסתר
סטארק אנה מרלן
פילוסוף סילבי
פלר יוכי

חברי הוועד הפועל הציוני – מועצה ציונית
וולשטיין יושיהו
זומר דוד
זילקה משה מוריס

נאסראדין יוסף
ד"ר צדוק יוסי

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – מועצה ציונית
אבו-רוכון ג'אבר
בן הרוש שושנה
גולדטיין שאול
דגש רים

שונמי שרה
ששון יעל

וול שלמה
חקק בלפור
פלמוביסיוס רחל
רון ציפי

חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון נעמ"ת
אורן עדי
ליבני טליה
מלץ בין סרס

נוסבאום אורית
ריידר ליז

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון נעמ"ת
אורן מרים
אלימלך יהודית
ביטי אורלי

גרין הארייט
ווקס לין
זוסמנוביץ' יהודית

שילון שרה
אולסון סטיבן

טננבאום מיכל
קוחלני אורלי
רוט מרים

חברי הוועד הפועל הציוני – איגוד בתי כנסת קונסרטיבים
ברקלי אדם
טובין ג'נט
מקלין קלוד

סילברמן אלן
רייך דוד

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – איגוד בתי כנסת קונסרבטיבים
הרב בלוך אלכנדרו סימו
בלופשטיין אריאל
הרב בלטר מאוריסיו

הופמן חנה
הס יזהר
לוי שוחט אמילי

חברי הוועד הפועל הציוני – האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
באומן סטיבן
בליס פיליפ
גרבינר מיכאל

סמית' גורדון
שגס תמרה

הרב שונמפלד ג'ולי

11
ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
הרב אוסרן יואל
ברסלאוייר סטפן
היידר אולקסי

לורי סטיבן
מולשטיין לאה אנה
מוסבכר פליקס

הרב רגב אורי

סמית' ג'ודית
פינטו שי
פרומן ריטה

חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון בתי כנסת אורתודוקסים
בן נאה דוד
וסרמן חיים
מרגי יואל

קינן שמאי
שפר אליעזר

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון בתי כנסת אורתודוקסים
בן ארי שטרסברג
הרב גיגי אברהם
הרב גלינסקי מעלה

הדני יעקב
וקסמן חיים
זעפרן קלוד

טאוב עמיעד
לאוב יחיאל
הרב מערבי מרדכי

שטבון יונתן

חברי הוועד הפועל הציוני  -אמונה עולמית
כהן יהודית
ליבלר נעמי
מלמד חנה

קאופמן אלינור
שונפלד סילביה

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – אמונה עולמית
בקר ריני
ברוקס רחלי
גולדינג קרול

קאופמן דפני
רוזנר ציון
רוס פרידה

גנוט מרסיה
הלוי מגדה
סימן טוב דבי

חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון מכבי עולמי
גורביץ' דניאל
לוסטיגמן סטוארט
סירקין סטלה

קורנפלד דוד
רביב צבי

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – ארגון מכבי עולמי
בר לבב שינט
גרון מישל
טיברגר אייל

יצחקי גליל
ליטמן עידן
מירנדה עופר

חברי הוועד הפועל הציוני – משלחת הסטודנטים
הודס סטפני
וואטמן ג'רמי
זינגר חיה

חיימובץ' ליאור
ניומן גבריאל

מתוק יוגב
סנדרס רודני
שושן חיים

תשובה רועי

19
ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – משלחת הסטודנטים
בינשטאט חיים
גטרו ליאם
וומברג אהרון

וורת' אוליבר
ויינשטיין דניאלה
לבקוביץ' יוסי

לויקוב סרגיי
מאיר לילך
מייטוב אסיה

חברי הוועד הפועל הציוני – קונפדרציה
ד"ר זדוף אנריקה
סלאבין ג'יימי
פרנס מל

צ'לנוב מיכאל

ממלאי מקום חברי הוועד הפועל הציוני – קונפדרציה
בומשני מאורו
בניה אפי
ברוס ראובן
גרוניך גדי

21

זיסלס יוסף
מריאנצ'יק יבגני
פרימן מייקל
שץ דניאל

פיוטרווסקי סוזנה

