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 81 – 81ביוני 9001
א.

שינויי חוקה והכנות לקונגרס
 .שינוי החוקה בנושא הבחירות לקונגרס הציוני

הואיל והושקעו מאמצים אמיתיים לפני הקונגרס הציוני האחרון ,בניסיון
לקיים בחירות כלליות ,ישירות וחשאיות כפי שנקבע בחוקה;
והואיל ומאמצים אלו לא הניבו את התוצאות הרצויות;
והואיל ומספר המשתתפים בבחירות אלו אינו מצדיק את ההוצאות של זמן
וכסף שהושקעו בהן;
והואיל וההתעסקות בבחירות שהתקיימו פגעו בתפקוד השוטף של
הפדרציות הציוניות למשך של לא פחות ממספר חודשים;
והואיל והתהליך הדמוקרטי ממשיך להיות ערך חשוב להסתדרות הציונית
העולמית;
והואיל והצרכים והסביבה של אזורי הבחירות משתנים ממקום אחד
למשנהו ,נדרשות מספר ברירות לאופן שבו ניתן יהיה לבחור בצירים לקונגרס
הציוני
מוחלט בזאת לשנות את החוקה של ההסתדרות הציונית העולמית ,סעיף ,81
כדלהלן:
סעיף 91
פיסקא  - 9הצירים ייבחרו בכל אזור בחירות (ארץ) ,לפי שיטה שתהלום
את העקרונות הדמוקרטיים המקובלים.

פיסקא  - 2במידה וועדת הבחירות האזורית מחליטה ,ברוב של ,57%
שבגין נסיבות מיוחדות ,קיום בחירות אינו מעשי או אינו מתאים לנסיבות
הקיימות ,ייצוגה לקונגרס יהיה זהה בהרכבו לזה שהיה בקונגרס הקודם,
מבחינת הגופים המיוצגים בה ,למעט גופים שאינם זכאים .המושבים הללו
יחולקו מחדש בצורה הולמת על ידי ועדת הבחירות האיזורית.
פיסקא  - 3במידה וועדת בחירות אזורית כלשהי תקבע שלא לקיים
בחירות לשני קונגרסים ברצף ,קביעה זו מותנית באישור של  57%של
חברי ועדת הבחירות המרכזית.

 .2החלטה בנוגע לתקנה מס'  22בתקנות הבחירות לקונגרס
הציוני
הואיל וקיום בחירות כלליות ,ישירות וחשאיות לקונגרס הציוני הל"ה היוו
דוגמאות רבות לדרכים יקרות ולא יעילות לקבוע את המשלחת של אזור
בחירות
(ארץ) לקונגרס הציוני;
והואיל והמשבר הכלכלי סביב העולם מחריף ,והמצב הכלכלי בהסתדרות
הציונית העולמית מחמיר ,יהיה קשה במיוחד לגייס את התקציבים הדרושים
לקיום
בחירות כלליות ,ישירות וחשאיות לקונגרס הציוני הל"ו;
והואיל והושקעו מאמצים אמיתיים לפני הקונגרס הציוני האחרון ,בניסיון
לקיים
בחירות כלליות ,ישירות וחשאיות כפי שנקבע בחוקה;
והואיל ומספר המשתתפים בבחירות אלו אינו מצדיק את ההוצאות של זמן
וכסף שהושקעו בהן;
והואיל ובמקרים רבים ההתעסקות בבחירות שהתקיימו פגעו בתפקודן
השוטף של הפדרציות הציוניות למשך של לא פחות ממספר חודשים;
מוחלט בזאת שתקנה  ,90שהייתה קיימת בתקנות הבחירות לצירים
לקונגרס הציוני ,ובוטלה ע"י הוועד הפועל הציוני ביוני  ,9002תוחזר.
במטרה למנוע כל אי הבנה ,תקנה  90בתקנות הבחירות לקונגרס הציוני קובעת:
תקנה 22
בחירות בלי הצבעה לרגל הגשת רשימת מועמדים אחת בלבד
הוגשה לוועדת הבחירות האיזורית ,תוך המועד שנקבע להגשת רשימות מועמדים או הצעת מועמדות
רשימה או הצעת מועמדות אחת בלבד ,והיא מתאימה לתקנות הבחירות ולהוראות הבחירות – לא תתקיים
הצבעה ,ועדת הבחירות האיזורית תפרסם ברבים ,כי מספר המועמדים השווה למספר המנדטים שהוקצה
לאזור נבחרו לציר(ים) ,ומספר מתאים של מועמדים הבאים אחריהם נבחרו לממלאי מקום של צירים.

 .3שינוי חוקת ההסתדרות הציונית העולמית -זכות הצבעה
לארגונים
היות ומאז כינונה ,שאפה ההסתדרות הציונית להכיל במסגרתה את
רוב מניינם של יהודי העולם .המשימות שנטלה על עצמה ההסתדרות
הציונית חבקו את הנושאים המרכזיים של העם היהודי בארץ ובתפוצות,
החל מפריסת רשת חינוך יהודי/ציוני ברחבי העולם ,קידום פעולות
ההצלה והעליה לישראל ,ביצור ההתיישבות היהודית בכל חלקי ארץ
ישראל ,טיפוח הנוער בישראל ובקהילות ישראל בעולם על כל מגזריו,
מאבק באנטישמיות ועוד;
והיות ובמקביל למניפת הפעילות של ההסתדרות הציונית ,התפתחו ארגונים
יהודיים חזקים אשר הגישו הצעה זו *,אשר טוו רשת יעילה של פעילויות
ציוניות חובקת עולם המותאמת לצרכי הזמן והשעה .רשת זו מקיפה כיום
למעלה ממליון וחצי יהודים בכ 17-מדינות ברחבי העולם;
והיות ובמטרה לחזק את ההסתדרות הציונית  ,החליטו מנהיגיה בשעתם
,לצרף את הארגונים המנויים מעלה לשורותיה במעמד מיוחד ,תוך שהכירו
בתרומתם הסגולית ובחשיבותם לארגון;
והיות ובמשך השנים בהם פועלים הארגונים במסגרת הציונית,
והשתלבותם הגוברת בפעולותיה ,נוצר הצורך והדרישה להשוות את מעמד
הארגונים למעמדן של הבריתות הפוליטיות כצעד הכרחי לחיזוק מעמד
ההסתדרות הציונית;
והיות וביטול הסעיף המגביל את הארגונים יתקן מצב קיים כאשר רוב
הפעילות הציונית בעולם מבוצעת על ידי הארגונים הבינארציים ,בעוד הם,
מנועים מלהשתתף בהחלטות המרכזיות אשר מהוות מסד עיקרי לפעילות זו;
מחליט הוועד הפועל הציוני בהתייחס לסעיף  7פיסקא  2ס"ק (א' א')
"נציג של גוף יהודי בין-ארצי לא ישתתף בבחירות
( )2הקובע כי:
למוסדות ההסתדרות
הציונית העולמית ולא יצביע בעניינים של מועמדות"...
יתווסף לסייפא לסעיף האמור כי הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על ארגון ציוני
וארגון יהודי בין-ארצי אשר החליט שלא להשתתף בבחירות לקונגרס הציוני
וחבריו יחתמו באופן אישי על התכנית הציונית (תכנית ירושלים) .נציגיו יהיו
רשאים להצביע בכל דבר ועניין במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית.
*ההצעה המקורית הוגשה על ידי":מכבי תנועה עולמית ' "אמונה עולמית" " ,ויצו"" ,נעמת " ,
"בני ברית עולמית" "הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות" " ,ארגון הקהילות ובתי כנסת
אורתודוקסים בישראל ובתפוצות

ב.

התכנית הציונית וכלים לביצועה בישראל
ו בקרב הדור הצעיר בישראל ובתפוצות

 . 4פעולות נגד אנטישמיות ומאבק באנטי ציונות ובשלילת
זכות הקיום
של הישות הלאומית היהודית  -מדינת ישראל
הואיל ומתפשטת בעולם מגפה אנטישמית אדירה ,שלעיתים לובשת
צורה של
אנטי -ציונות או/ו אנטי -ישראליות הכוללת הפגנות ,פיגועים ,תקיפות,
פרסומים,
החרמות תוצרת ישראל ,הכחשת השואה ,ייזום החלטות אנטי-ציוניות
בפורומים
בין -לאומיים וכו' .כל אלה הם תופעה של יומיום ברחבי העולם .איראן,
גופים
וארצות מוסלמיות קיצוניות ,שמאל וימין קיצוני ,מקיימים פעילות
אנטישמית
נמרצת כל הזמן ובכל מקום;
והואיל והתופעה פוגעת ביהודים באשר הם בעולם כולו וביהודים החיים
במדינת ישראל;
והואיל ומגמה זו אינה עתידה להשתנות בעתיד הקרוב;
והואיל ודעת הקהל העולמית חשובה להמשך קיומה של מדינת ישראל
כמדינה
יהודית ודמוקרטית;
והואיל והמאבק נמצא ביסודה של ההסתדרות הציונית לשנים הבאות;
מחליט הוועד הפועל הציוני כי התנועה הציונית תנהל מאבק הסברתי
לשינוי דעת הקהל העולמית ,המבוסס על שיטת הדיון הפתוח ,בקרב הציבור
היהודי ,על כל גווניו מסביב לנושא " :אנטי ציונות כשלילת הלגיטימציה של
מדינת ישראל שהיא שלילת זכות להגדרה העצמית השמורה לכל עם".
כן מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על ההנהלה הציונית להקים ועדה
מיוחדת לגיבוש תכנית פעולה מלווה בתקציב מתאים ושיתופי פעולה עם
הסוכנות היהודית וגופים רלוונטיים אחרים על מנת לא להסתפק בתגובות
למעשים אנטישמיים ,אלא ליזום רתימת גופים ואישים מכל העולם לפעולה
מעמיקה ומתמדת נגד תופעה מדאיגה זו.

עצמאותם הכלכלית של הגופים המרכיבים את 5.
ההסתדרות הציונית

העולמית
הואיל ומצבה הכספי של ההסתדרות הציונית בכי רע;
והואיל ובשנים הקרובות לא נראה שינוי דרסטי במגמת התקצוב;
והואיל ועדיין לא עוזרת ממשלת ישראל במימון התנועה הציונית;
הוועד הפועל הציוני קובע כי כל תנועה ציונית ארצית תעודד גיוס
האמצעים הכספיים הדרושים למימון הפעילות המקומית שלה ,מעבר
להקצבת הבריתות ,הפדרציות והתנועות ,שתישמר.

 .6תכנון העתיד לתנועה הציונית וכלים לביצועה -
בישראל
הואיל וממשלת ישראל מצהירה על כוונתה להעמיד את נושא החינוך
היהודי-
ציוני במוקד ובמרכז הפעילות שלה;
והואיל ותקציבה של ההסתדרות הציונית העולמית פוחת והולך;
מחליט הוועד הפועל הציוני:
לפתוח במשא ומתן עם ממשלת ישראל כדי שתסייע לפעילות הציונית
בישראל ובעולם של ההסתדרות הציונית העולמית ותשתתף באחריות
להבטיח את המשך קיומם והתפתחותם של המפעלים הציוניים בישראל.

 .7מעורבותה של ההסתדרות הציונית העולמית בחברה
הישראלית
הואיל ותהליך ההתחדשות של ההסתדרות הציונית העולמית הביא
ליצירת "תוכנית ירושלים" חדשה ,שנתקבלה במושב הל"ד\ 2של ועד
הפועל שהתקיים
בחודש יוני ;2224
והואיל ומרכיב מרכזי של אותה תוכנית מדגישה כי בניית התנועה
הציונית כוללת
בתוכה יצירת השפעה על אופייה של החברה בישראל;
והואיל והקונגרס הציוני הל"ה החליט ,החלטה מס  ,49#להקים פורום
"בנושא אופיה של החברה הישראלית אשר ,בין היתר ,יפעל כשדולה של
ההסתדרות הציונית העולמית בנושאים המופיעים בתוכנית ירושלים,
וכולל להבטיח את קיומה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית ובנייתה
כחברה למופת";
והואיל והחלטה זו לא יושמה;
מחליט הוועד הפועל הציוני כי :ההנהלה הציונית תקים ,לא יאוחר
מה 39-לחודש אוגוסט  ,2221ועדת ביצוע בנושא מעורבותה של
ההסתדרות הציונית העולמית בחברה הישראלית ,אשר ,בין היתר ,תפעל

כשדולת ההסתדרות הציונית העולמית בכנסת בהקשר לנושאים הנוגעים
לתוכנית ירושלים.
ובנוסף ,ע"כ יוחלט כי :ההנהלה הציונית תפעל להקמה מיידית של
ועדה משותפת בין-מוסדית של ההסתדרות הציונית העולמית ושל ממשלת
ישראל אשר תתכנס לא פחות מ  3פעמים בשנה על מנת לסקור עניינים
משותפים ,וכולל העמקת התודעה הציונית בקרב ישראלים בארץ וחיזוקה
של התנועה הציונית בתפוצות ,כאשר הוועדה המוזכרת לעיל מייצגת את
ההסתדרות הציונית העולמית בוועדה המשותפת.

 .8התיישבות יהודית במדינת ישראל
היות וההתיישבות היהודית במדינת ישראל הינה חלק מהחזון הציוני
כפי שהוא מתבטא בתכנית ירושלים;
מחליט הוועד הפועל הציוני לבסס ,לחזק ,להרחיב ולפתח את ההתיישבות
היהודית במדינת ישראל.

ב 1.

הדור הצעיר ודור ההמשך
חינוך יהודי-ציוני
 .1תנועות הנוער הציוניות והמגשימות

הואיל והוועד הפועל הציוני רואה בתנועות הנוער הציוניות המגשימות את
אבני היסוד של התנועה הציונית;
מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על ההנהלה הציונית ונציגי
התנועה הציונית בסוכנות היהודית ,במוסדותיה ובוועדותיה להעמיד את
תנועות הנוער הציוניות המגשימות בסדר עדיפות גבוה בהקצאת
המשאבים;

כן מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על ההנהלה הציונית ונשיאות
הוועד הפועל הציוני להכין תכנית פעילות רב שנתית המעמידה את הנוער,
הסטודנטים והמנהיגות הצעירה בכלל והתנועות המגשימות בפרט ולהביא
את הצעתה למושב הבא של הוועד הפועל הציוני.

 .92תכניות " מסע"
הואיל ותכניות "מסע" מהוות מסגרת מצוינת לחינוך ציוני להגברת
הזהות
היהודית ולקירוב צעירים יהודיים למדינת ישראל ומציעות חוויה מעמיקה
ומשפיעה ביותר.
קורא הוועד הפועל הציוני להנהלה הציונית להירתם יחד עם הגורמים
הסוכנותיים על מנת לעזור להרחיב את תכנית "מסע" ולגרום לכך שמספר
באי "מסע" יגדל משמעותית.

 .99חינוך יהודי-ציוני בתפוצות – לימוד השפה העברית
הואיל ואחד הכלים המרכזיים לשמירת הזהות היהודית בארץ
ובתפוצות הוא לימוד השפה העברית.
והואיל והתקבלו בפורום זה החלטות רבות בנושא חינוך ברוח
היהדות ,אנו מציעים להחליט על קיום יום השפה העברית בארץ ובעולם.
ביום זה יתקיימו אירועים הקשורים לשפה העברית אשר יחזקו את הקשר
בין אזרחי ישראל והעם היהודי בתפוצות.
מחליט הוועד הפועל הציוני שעל מנת להבטיח את מימוש הצעות אלה
יש לתקצב הפעילות במסגרת המחלקות הנוגעות בדבר.

 .92פעילות בקרב סטודנטים
הואיל והוועד הפועל הציוני מייחס חשיבות רבה לפעילות ארגונית
חינוכית והסברתית בקרב הסטודנטים היהודיים בחו"ל ,תוך התמקדות
באידיאולוגיה הציונית במרכזיותה של מדינת ישראל ובעידוד עליה;
מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על ההנהלה הציונית להכין הצעת
תקציב ותכנית עבודה כלל עולמית לפעילות ציונית בקרב הסטודנטים
בקמפוסים ובשיתוף עם ארגוני סטודנטים ציוניים עולמיים ולהגיש אותה
למושב הבא של הוועד הפועל הציוני.

 .93הדור הצעיר ודור ההמשך
הואיל ולבניית התנועה הציונית נדרש טיפוח ושילוב דור צעיר;

והואיל ושילוב והעצמת דור ההמשך בתוך מוסדות ההסתדרות הציונית
העולמית חייב לעמוד בראש סדר העדיפויות;
מחליט הוועד הפועל הציוני לאשר מחדש את תמיכתו בהחלטה הבאה
וקורא להנהלה הציונית להקים את צוות המשימה הנדרשת לא יאוחר מה-
 39לחודש יולי .2221
והואיל
וההסתדרות הציונית העולמית קבלה מספר החלטות הקוראות
לשילוב הדור הצעיר ודור ההמשך אל תוך מוסדות ההסתדרות
הציונית העולמית ,ובתוכן ,החלטות מס 23 .ומס 24 .של הוועד
הפועל הל"ד\( 4יוני ;)2222
והואיל
והקונגרס הציוני הל"ה קרא להנהלה להקים כוח משימה ,על-מנת,
"לבחון לעומק את כל ההחלטות הנוגעות בדבר שנתקבלו בקונגרס
הציוני הל"ד ומאז ,ולשקול כיצד להביא ליישום החלטות אילו,
ולהגיש דו"ח לא יאוחר מהמושב הבא של ועד הפועל" (החלטה
מס ,33 .יוני ;)2226
והואיל
וההנהלה הציונית לא יישמה את ההחלטה הנ"ל;
והואיל
ובתקציב ההסתדרות הציונית העולמית קיימים מספר סעיפים
לפעילות עם הדור הצעיר ( גילאי  )98-32ודור ההמשך (גילאי 32-
 )42בישראל ובתפוצות;
והואיל
ולא קיימת תוכנית אב להוצאת התקציב או לתאום מאמצי פעילות
בנדון;
ע"כ יוחלט כי :ההנהלה הציונית תקים כח משימה לא יאוחר מה39-
לחודש אוגוסט  ,2221ובה לפחות  22%מחבריה יהיו בקבוצת הגיל 98-
 ,32ואילו לפחות  22%מחבריה יהיו בקבוצת הגיל  ,32-42כאשר גם
מחציתה תורכב מחברים מהתפוצות .מנדט כח המשימה יהיה לסקור את כל
ההחלטות הרלבנטיות שנתקבלו בקונגרס הציוני הל"ד ומאז ,ולגבש הצעה
לאסטרטגיה אחידה ,כוללת ומתואמת לפעילות בקרב הדור הצעיר (גילאי
 )98-32ודור ההמשך (גילאי  ,)32-42הן בישראל ,הן בתפוצות ,אשר
תהיה תואמת למבנה האירגוני של ההסתדרות הציונית העולמית כפי
שתהיה אחרי המושב הנוכחי של הוועד הפועל.

 .94חיזוק מסגרות ציוניות ופדרציות ציוניות בעולם
היהודי

הואיל והמסר הציוני והפעולה הציונית לאורך כל השנה והצורך לקרב
את הדור
הצעיר ודור ההמשך לפדרציות הציוניות נמצאים כעת ברגע של שפל של
כל הזמנים וקיומם בסכנה;
מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על המחלקה לפעילות ציונית להכין
תכנית
מטרות פעולה ציוניות יצירתיות על מנת לקרב את הדור הצעיר בכל ארץ
וארץ ומטיל גם על ההנהלה הציונית לעשות כמיטב יכולתה לגייס מקורות
תקציביים מתאימים ליישומה של התכנית.

ג.

התכנית הציונית וכלים לביצועה
בתפוצות

 .92עלייה כמוקד ומרכז פעילות ההסתדרות הציונית
העולמית
הואיל והעלייה הינה 'צינור חמצן' של ישראל;
והואיל והעלייה לישראל עשויה להיאבק בתופעת ההתבוללות;
מחליט הוועד הפועל הציוני להעמיד את העלייה לישראל במוקד ובמרכז
הפעילות של ההסתדרות הציונית העולמית ,ומטיל על נציגיה בסוכנות
היהודית לארץ ישראל להעמיד את העלייה לישראל ,עידוד העלייה
והחינוך לעלייה בראש סדרי העדיפות להקצאת המשאבים הנדרשים
למימוש החלטה זו.

 .96שליחות צעירה
הואיל ורעיון העלייה עומד בראש סדר העדיפות של התנועה הציונית;
והואיל ושליחות צעירה ושליחות של תנועות נוער הינן מכשיר מרכזי
וחשוב לקידום התהליכים החינוכיים להגשמת רעיון העלייה;

מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על נציגיו בכל המוסדות המטפלים
בנושא זה לסייע בתהליכים אלה ולהקצות את האמצעים הדרושים
לאיתורם ,הכשרתם ושיגורם של שליחים צעירים לקהילות היהודיות
ברחבי העולם.

 .97הקצאת משאבים להמשך הפעילות בתפוצות
הואיל וחשיבותן הרבה של הפדרציות הציוניות המקומיות בהפצת
הרעיון
והאידיאולוגיה הציוניים בקרב הקהילות היהודיות בעולם ,והן חשיבותן
בפיתוח פעילות מיליטנטית לחיזוק הזהות היהודית והזיקה למדינת ישראל
והעם בישראל;
והואיל וניהול מוסדות אלה מתבצע באופן וולונטרי על-ידי מנהיגים
אשר נוטלים
אחריות לנהלם במסגרת תקציבים שאין ביכולתם לספק ,בגלל הסכמים
קודמים עם מערכות גיוס משאבים ציוניים ,למען מוסדות לאומיים אחרים;
והואיל והמשבר העמוק בו נתונות הפדרציות הציונית ,בגלל מחסור
חמור במשאבים כספיים ,מונע מהם לעמוד בעלויות המנהליות
המינימאליות של התפעול הבסיסי ,וע"כ מסכן את עצם המשך קיומם;
מחליט הוועד הפועל כי :ההסתדרות הציונית העולמית תקרא לסוכנות
היהודית לארץ ישראל וממשלת ישראל יחד לספק את המשאבים הכספיים
הדרושים על מנת למנוע את הפסקת פעילותן של הפדרציות הציוניות,
באשר הן מהוות את הזרוע המבצעת של התנועה הציונית האמיתית;
פונה הוועד הפועל הציוני בקריאה נמרצת אל בעלי הסמכות
בהסתדרות הציונית העולמית ,לתת עדיפות לארגונים הציוניים הארציים
ולתמוך בקיומם הכלכלי בכל האמצעים שבהשיגם.

 .98מדיניות תקציבית
הואיל וחשיבותה של תנועה ציונית תוססת ובר-קיימה ברחבי העולם
ממשיכה
להיות חיונית כפי שהיתה;
והואיל וחלק הולך וקטן מתקציבה של ההסתדרות הציונית העולמית
מופנה לאפיקי צרכיה של התנועה הציונית בתפוצות בשנים האחרונות;
והואיל והתקציב הכולל של ההסתדרות הציונית העולמית הצטמק
באופן מהותי
בשנה האחרונה ועלול להמשיך ולצנוח בעתיד;

והואיל והתמיכה הכספית בתנועה הציונית בתפוצות צנחה בהתאם ,עד-
כדי כך
שהפדרציות הציוניות והתנועות המגשימות נמצאות על-סף קריסה
קיומית;
מחליט הוועד הפועל הציוני כי ,מעתה ואילך ,בהרכבת התקציב של
ההסתדרות הציונית העולמית ,לא פחות מ 72%-מההקצבה לתוכניות,
יוקדשו למענה הצרכים בחוץ לארץ.

 .91טיפול בקהילות יהודיות קטנות
הואיל וישנם כיום ברחבי העולם היהודי מאות קהילות יהודיות אשר
בהן,
אוכלוסיית היהודים היא קטנה או קטנה מאוד;
והואיל וקהילות אלה ,שמספר נפשות בהם מונה אלפים בודדים או
מאות
בודדות ,מתקשות לנהל חיים יהודיים מינימאליים :בחלקם אין בתי ספר
יהודיים וגם לא  ,Sunday schoolאין בהם שליחים חינוכיים ישראליים,
אין בהם רבנים או בתי כנסת וכ"ו;
ממליץ הוועד הפועל הציוני להנהלה הציונית להקים בשיתוף פעולה
עם
הסוכנות היהודית ועדה מיוחדת על מנת למפות את הקהילות היהודיות
הקטנות וצורכיהן הייחודיים .כמו כן ליד מיפוי זה יש לשקול לסייע
ביצירת מסגרות לתמיכה ,עזרה ,ליווי ותקציבים מתאימים.

 .22עתיד התנועה הציונית בעולם משתנה בישראל
ובתפוצות
הואיל והתנועה הציונית מורכבת מגופים שונים הבאים מחלקים
שונים של החברה הישראלית והיהודית;
והואיל וחשוב לשמור על כל רבדיה של התנועה הציונית מאוחדים
בתקופה זו;
והואיל והמגמות העולמיות יוצרות רבגוניות בחברה היהודית
והישראלית;
והואיל והתנועה הציונית הינה תנועה פלורליסטית ומתחדשת
המתאימה עצמה
למציאות החדשה;

והואיל ועתידו וגודלו של העם היהודי בארץ ובתפוצות חשוב
להמשך קיומה של
מדינת ישראל;
מחליט הוועד הפועל כי התנועה הציונית תכבד ,על פי עקרונותיה
והמסורת שלה ,את השונות בתוך העם היהודי והקבוצות הציוניות .הוועד
הפועל יפעל לעידודה של הרבגוניות בציבור היהודי באשר הוא בישראל
ובתפוצות ,תוך שמירה על האופי הציוני.

ד.

התכנית הציונית וכלים לביצועה
במוסדות הלאומיים

 .29תהליך של צוות משימה לשינוי הממשל בסוכנות
היהודית -
בחירת יושב ראש
לאחר שהוועד הפועל הציוני למד אודות התהליך של צוות משימה
לשינוי הממשל ,מקבל הוועד הפועל הציוני את העקרונות המוצעים.
ואולם ,בשים לב למצוין בסעיף ד' ס"ק ה' האומר:
"יושב ראש ההנהלה וסגן יושב ראש ההנהלה אשר יועמדו לבחירה
על ידי ועדת המינויים למנהיגות יהיו מישראל .יש העדפה מפורשת שלא
יושב ראש ההנהלה ולא סגן יושב ראש ההנהלה יקבלו על עצמם או
ימשיכו להחזיק בתפקידים נוספים בעלי אחריות משמעותית במהלך
כהונתם".
היות והמלצה זו מציגה שינוי מהותי באופי של הסוכנות היהודית כמו
גם של ההסתדרות הציונית העולמית ויחסי הגומלין ביניהן;
ומתוך רצון להגיע להבנות אשר יתקבלו על ידי כל הגורמים,
שיאפשרו המשך שיתוף הפעולה הפורה והחיוני לקיומם של המוסדות
הלאומיים ,ובהתבסס על הנאמר לעיל;
מחליט הוועד הפועל הציוני לפעול להסכמה המקובלת על כל גורמי
השותפות ,לפיה יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יושב
ראש הנהלת הסוכנות היהודית יכהנו גם כיושב ראש ההנהלה הציונית
וסגן יושב ראש ההנהלה הציונית.

 .22מעמדה והשפעתה של ההסתדרות הציונית
העולמית
הואיל ומעמדה של ההסתדרות הציונית העולמית במערכת יחסי
הגומלין עם הסוכנות היהודית הולך ונחלש;
והואיל ויש צורך לחזק את פעילותה ומעמדה של ההסתדרות
הציונית העולמית בקרב הקהילות היהודיות ברחבי העולם;
מחליט הוועד הפועל הציוני לבסס ,להרחיב ולקדם את מעמדה
העצמאי של ההסתדרות הציונית העולמית ואת השפעתה המירבית על
המדיניות ,היעדים וסדרי העדיפות במוסדות הלאומיים ,קרן קיימת
לישראל ,קרן היסוד ,והסוכנות היהודית לארץ ישראל.
כמו כן מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על נציגי ההסתדרות
הציונית בכל המוסדות והארגונים לייצג נאמנה את האידיאולוגיה הציונית
והגשמתה ואת האינטרסים החיוניים המבטיחים את מעמדה והשפעתה של
ההסתדרות הציונית העולמית בכל תחומי היצירה והעשייה.

 .23שינויים מבניים בסוכנות היהודית
הואיל ושותפינו בסוכנות היהודית הציעו לאחרונה שורה של שינויים
מבניים ומהותיים בסוכנות היהודית;
מאחר שזו בפעילותה ובמטרותיה חשובה לנו מאוד עלינו לפעול על
מנת לשמור על האינטרסים שאנו מייצגים בה;
מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על כל מוסדותיו ונציגיו של
התנועה הציונית לפעול על מנת לשמור על העקרונות כדלהלן:
לשמר ולהגדיר את ההשפעה של ההסתדרות הציונית העולמית בכל
מוסדות הסוכנות היהודית ,וזה לפחות על פי הייצוג של  22%מהם.
לגבש מדיניות נחושה ונמרצת על מנת להבטיח מקורות תקציביים
מתאימים ובטוחים מטעם הסוכנות היהודית להסתדרות הציונית
העולמית.
לפעול לכך שיושב ראש הסוכנות היהודית יכהן גם כיושב ראש
ההסתדרות הציונית העולמית.

 .24טיפול בחטיבה להתיישבות כערך ציוני מרכזי

הואיל והחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית מפתחת
פעילות של עזרה ,תמיכה,תכנון ושיתוף פעולה עם כל הגורמים
ההתיישבותיים במדינת ישראל .מטרותיה הם לשמור על ההתיישבות בכל
צורותיה לאורך ולרוחב של מדינת ישראל ולפתחה כערך לאומי וציוני
ממדרגה ראשונה .ערך ההתיישבות במדינת ישראל הינו אחד מעמודי
התווך של הציונות ומראשיתה של זו היוותה מעשה מרכזי שלה;
מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על ההנהלה הציונית לפעול
נמרצות על מנת להגדיל תקציבה של החטיבה להתיישבות תוך התמקדות
בנגב ובגליל ,ובשיתוף פעולה עם הגורמים הממשלתיים ,הנוגעים בעניין
טיפוח השפעתה ומעורבותה של החטיבה במעשה ההתיישבותי במדינת
ישראל.

 .22שמירת קיומו וחיזוקו של המכון למדריכי חוץ לארץ
בירושלים.
הואיל ומזה עשרות בשנים מהווה המכון למדריכי חוץ לארץ מסגרת
מרכזית בהכנתם של אלפי קדרים של מדריכים מתנועות הנוער הציוניות
בעולם .בשנים האחרונות פעולתו של המכון צומצמה משמעותית ויש
סכנה להמשך מגמה שלילית זו;
מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על כל נציגיו במוסדות הסוכנות
היהודית ,לפעול במאורגן ובנחישות על מנת שמחלקת החינוך של הסוכנות
היהודית תטפח קיומו ,מעמדו ותרומתו של המכון .כמו כן יש לפעול על
מנת להבטיח הגדלת תקציביו.

 .26שליחות חינוכית
הואיל ומחלקת החינוך של הסוכנות היהודית איננה תומכת מספיק
בשמירה וחיזוקה של השליחות החינוכית התנועתית בקרב העולם היהודי,
ומספר השליחים לחינוך בלתי פורמאלי סובל מחוסר יחס מתאים; ומתוך
דאגה מקיצוצים רצופים מזה כמה שנים;
מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על כל נושאי תפקידים מרכזיים
בהסתדרות הציונית העולמית לפעול נמרצות על מנת להשפיע בתוך
הסוכנות היהודית בשמירת ערך השליחות החינוכית ולהקצות לצדה
שליחים חינוכיים לתנועות הנוער העולמיות על מנת שיגבירו את נוכחותם
ופעילותם בקהילות היהודיות בעולם.

 .27בחירת נשיא להסתדרות הציונית העולמית

הואיל וחוקת ההסתדרות הציונית העולמית קובעת בחירת נשיא;
והואיל והמאמצים לבנות את התנועה הציונית ברחבי העולם יחוזקו
במנוי אשיות ציבורית לעמוד בראשה;
והואיל ודמות כזאת תגביר גם את יכולתה של ההסתדרות הציונית
העולמית לגייס את המשאבים הכה חיוניים להתפתחותה;
והואיל ולא ננקטו צעדים לחיפוש וזהוי מועמדים מתאימים לתפקיד;
ע"כ יוחלט כי :הנשיאות תקים ועדת חיפוש למטרה זו לא יאוחר מה-
 39לחודש אוגוסט .2221
ובנוסף ,ע"כ יוחלט כי :לפחות מחצית מחברי הוועדה יהיו תושבי
התפוצות ,כאשר גם לפחות  22%מחבריה לא עברו את גיל ה,42 -
וכהונתם תהיה על בסיס התנדבותי.

 .28הוועדות של ההנהלה המורחבת וההנהלה המצומצמת
הואיל וההנהלה המורחבת על ועדותיה הוקמו ,ביו השאר ,במגמה ועל
מנת למנף את בניית התנועה הציונית על-ידי העצמת יהודי התפוצות ועל-
ידי מתן להם קול גדול בקביעת מדיניות והבטחת יישומה;
והואיל וקיימים מספר מקרים בהם להנהלה המורחבת ולהנהלה
המצומצמת יש ועדות קבועות וביניהם יש חפיפה במנדט ,ובמיוחד בנושא
הפיקוח של פעילות המחלקות;
ע"כ יוחלט כי :בכל מקרה של שאלה לגבי סמכויות ועדות ההנהלה
המורחבת לעומת סמכויותיה של ועדת ההנהלה המצומצמת ,יהא רצונו של
הוועד הפועל להבהיר ולהעדיף את הוועדה של ההנהלה המורחבת על-פני
המצומצמת.

 . 21תכנון העתיד לתנועה הציונית וכלים לביצועה -
במוסדות הלאומיים
הואיל והשותפים בסוכנות היהודית מצהירים על הקשיים וחוסר
הנכונות שלהם לעמוד בצרכים התקציביים של ההסתדרות הציונית
העולמית;
והואיל וקרן קיימת לישראל הוכיחה את אפשרויותיה ונכונותה
לתקצב את הפעילות של ההסתדרות הציונית העולמית;
מחליט הוועד הפועל הציוני להטיל על ההנהלה ועל נשיאות הוועד
הפועל הציוני:
לנהל משא ומתן עם ממשלת ישראל על תקצוב מיזמים ותוכניות
חינוכיות מיוחדות שיבוצעו על ידי ההסתדרות הציונית העולמית.

לפעול להשגת הסכם עם קרן קיימת לישראל על תקציב מובטח ל4-
שנים.
להמשיך את המשא ומתן עם השותפים בסוכנות היהודית על העברת
נכסים להסתדרות הציונית העולמית.

ה.

בחירות

 .32הארכת זמן המושב  -בחירת חברי ההנהלה ובחירת יו"ר
ההנהלה
בהתאם לתקנה  8של תקנות הוועד הפועל הציוני ,מחליט הוועד הפועל
בזה להאריך מושב זה של הוועד הפועל הציוני ולקיים ישיבת מליאה
נוספת אחת לפחות ,על מנת לדון ולהחליט אך ורק על:
בחירת חבר או חברי ההנהלה למלא מקומות שהתפנו.
בחירת יו"ר ההנהלה במקום ח"כ זאב בילסקי שהתפטר עקב בחירתו
לכנסת*.
*בישיבה הנוספת אשר התקיימה בהתאם להחלטה מס'  ,32לא נבחרו חבר או חברי הנהלה ולא
נבחר יו"ר ההנהלה .

 .39בחירת חברים להנהלה המורחבת.
על סמך סעיף  )2( 43לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית ,בוחר
הוועד הפועל הציוני את הגב' לטיסיה דובקובסקי מאורוגואי כחברה
בהנהלה המורחבת ,במקום מריאנה טננבאום שהתפטרה.

 .32בחירת חברי נשיאות הוועד הפועל הציוני
על סמך סעיף  32פיסקא  2לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית ,בוחר
הוועד הפועל הציוני לחברת נשיאות את הגב' ג'ואן גרסון ,במקום סטנלי
דיויס שהתפטר.

 .33בחירת עמיתי כבוד
על סמך סעיף  32פיסקא ( 3ח) ,בוחר הוועד הפועל הציוני ,כעמית
כבוד ,את מר אריק מונמן.

 .34בחירת נשיאת בית הדין הציוני העליון
על סמך סעיף  22לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית ועל פי הצעתו
של פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית ,אשר הוגשה לאחר התייעצות
עם נשיאות הוועד הפועל הציוני ,בוחר הוועד הפועל הציוני בשופטת

(בדימוס) טובה שטרסבורג כהן ,כנשיאת בית הדין הציוני העליון ,במקומו
של השופט משה בייסקי ז"ל.

