קובץ החלטות
הוועד הפועל
הציוני
הל"ד 2
ירושלים

חשוון תשס"ד ,נובמבר 3002

א .שינוי חוקה
.1

בהתאם לסעיף ( )1( 11ד) לתקנות הוועד הפועל הציוני ,הוחלט
להעביר את הצעות ההחלטה המצורפות בזה ,כחומר לדיון בוועדה
לחידוש החוקה ,שהוקמה בהתאם להחלטה מס'  28של הקונגרס
הציוני הל"ד.
הצעת החלטה מס' /1/
מוגשת ע"י הסיעה החדשה ,מזרחי ,מרכז ,חירות ,ליכוד.

הצעה לשינוי החוקה בנושא חברות בהסתדרות הציונית העולמית וייצוג במוסדותיה
 .1כל ארגון ,ברית ,סיעה ,ארגון ציוני בין-ארצי או ארגון יהודי בין-ארצי זכאי
להשתתף בבחירות לקונגרס הציוני ולהיות מיוצג בהתאם למשקלו ,לפי סעיף ( 71
 .2התנאים להשתתפות בוחר בבחירות לקונגרס הציוני יהיו:
א.
ב.
ג.
ד.

חתימה על תכנית ירושלים.
הצטרפות אישית להסתדרות הציונית העולמית ועל ידי תשלום אישי
של דמי חבר.
הופעת שם הבוחר בספר הבוחרים.
יהודי בן/בת .71

 .3גופים ציונים בין-ארציים וגופים יהודים בין-ארציים ואחרים ,המיוצגים
בקונגרס הציוני בלי להשתתף בבחירות ,יהוו עד שליש ממספר חברי הקונגרס הציוני.
 .4גופים ציוניים בן-ארציים וגופים יהודים בין-ארציים לא משתתפים בבחירות,
ייוצגו על בסיס של קריטריונים אחידים.
 .5גוף ציוני בין-ארצי או גוף יהודי בין-ארצי לא יכול בעת ובעונה אחת להיות
רשימת בחירות עולמית .גופים ציוניים בין-ארציים וגופים יהודיים בין-
ארציים ,ישנו את מעמדם אם יחליטו להשתתף בבחירות לקונגרס הציוני
העולמי ,על בסיס רשימות בחירות עולמיות.
הצעת החלטה מס' /1/
מוגשת ע"י חירות ,הסיעה החדשה ,מרכז

הצעה לשינוי חוקה בנושא חברות בהסתדרות הציונית העולמית
תיקון לסעיף  ,5פיסקה ( 7ג)
כל גוף או יחיד המסונף או קשור לברית עולמית או לסיעה מסיעות הקונגרס
הציוני ,חייב להתקבל ולהיות חבר ההסתדרות הציונית הארצית.
ההצטרפות תכנס לתוקף אוטומטית ברגע שבו תודיע הברית העולמית ,בכתב,
לפדרציה הארצית וליו"ר ההסתדרות הציונית העולמית על קבלתו של תקנון
הפדרציה הציונית.

נספח –
סעיף  5פיסקה ( 7ג) בחוקה:
"כל גוף או יחיד המסונף או קשור לסיעה מסיעות הקונגרס הציוני (סעיף ( 1א)
להלן) חייב להיות חבר ההסתדרות הציונית הארצית (הפדרציה של הארץ הנדונה)
או להיות מסונף אליה ,בהתאם לתקנון הפדרציה של הארץ הנדונה".
הצעת החלטה מס' /1/
מוגשת ע"י ג'ים שילר ,נשיא התנועה הציונית באמריקה

סעיף  5פסקה ( 1ג)
כל גוף או יחיד המסונף לאחת מסיעות הקונגרס הציוני (סעיף 1א) או במישרין
להסתדרות הציונית העולמית,חייב להיות חבר בארגון ציוני ארצי (הפדרציה
הציונית של אותה מדינה) או משויך אליו לפי חוקת הפדרציה הציונית באותה
מדינה.
אי-עמידה בתנאי זה תמנע את שיתופם של נציגי אותם גופים בהסתדרות הציונית
העולמית וכן את בחירתם למוסדותיה ולגופי השלטון בה.
[קו תחתון מציין את הניסוח החדש.
קו מחיקה מציין את הנוסח המבוטל]
אשר לחלק הראשון בתיקון ,ישנם כיום ארגונים אשר הצטרפו להסתדרות הציונית
העולמית ברמה הבין-לאומית ,אך אינם חברים בפדרציות הציוניות במדינות שבהן
הם פועלים .על מנת לחזק את התנועה הציונית בעולם כולו ,ארגונים המשתייכים
להסתדרות הציונית העולמית ברמה הבין-לאומית חייבים להשתייך גם לסניפים
האזוריים של ההסתדרות הציונית העולמית.
החלק השני בתיקון מיועד לחזק את ההסתדרות הציונית העולמית ואת חוקתה.
בלא צעדים תקיפים בגין אי-ציות ,לא יחושו ארגונים וגופים בצורך לציית לחוקת
ההסתדרות הציונית העולמית ,אם לא ייראו להם תקנה או היבט זה או אחר .תיקון
זה יעניק לתקנה 'שיניים' ,ובכך יעודד שיעור גדול יותר של ציות.
הצעת החלטה מס' /1/
מוגשת ע"י חיים חייט ,רני טריינין ,שבע פרידמן  -מרצ

עדכונים מוצעים לחוקה
פיסקה 7
הציונות הגשימה את תוכניתה מהקונגרס הציוני הראשון בבאזל והקימה את מדינת
ישראל כמדינתו של העם היהודי וכמדינה דמוקרטית של כל אזרחיה ,על פי
עקרונות שבמגילת העצמאות.
עתה יש להגשים את חזונם של אבות הציונות על דמותה של מדינה זו.
פיסקה 2

מטרות הציונות הן:
 אחדות העם סביב מרכזיותה של מדינת ישראל ,תוך כיבוד הרבגוניות היהודית,
דתית ותרבותית.
 עידוד העלייה הוולונטרית כהגשמת ההוויה היהודית הלאומית וכמימוש
הזהות היהודית האישית והקהילתית.





חינוך יהודי ציוני ערכי מושתת על המורשת היהודית ועל ערכים
אוניברסליים של צדק חברתי ,שוויון ערך האדם וכבודו ,שלום ורב-
תרבותיות.
פיתוח ,הפצה והגשמת ערכים אלו בחברה הישראלית למען בניית חברת
מופת אשר תהווה גורם מושך לעלייה ולקליטה.
סולידריות יהודית ומאבק בלתי מתפשר נגד כל ביטוי של אנטישמיות.
הפיכת העברית משפת המדינה לשפת העם.

הצעת החלטה מס' /1/
מוגשת ע"י הסיעה החדשה

תכנית ירושלים 2003
הציונות היא הביטוי לאחריות המשותפת של עם ישראל להמשך קיומו ועתידו.
הציונות רואה במדינת ישראל יהודית ,ציונית ,דמוקרטית ובטוחה ,אמצעי מרכזי
להגשמת מטרה זו.
אי לכך ,ההסתדרות הציונית העולמית תפעל למען:
 אחדותו של עם ישראל ומרכזיותה של מדינת ישראל וירושלים בירתה
בחיי העם.
 המשך תהליך כינוסו של העם במולדתו ההיסטורית באמצעות עלייה מכל
הארצות.
 חיזוק הזהות והמחויבות הלאומית על ידי הגברת הטיפוח של החינוך
היהודי-ציוני ,הנחלת השפה העברית כשפת העם והקניית ערכי רוח,
מוסר ותרבות של עם ישראל.
 ביצורה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ,ציונית ודמוקרטית ,על בסיס
של סובלנות ,שוויון ,פלורליזם וחזון הנביאים של צדק ושלום ,תוך כיבוד
הרב-גוניות של היהדות ,דתית ותרבותית.
 חיזוקה של מדינת ישראל על ידי מתן תמיכה מוסרית ,מדינית וכלכלית.
 הגנה על זכויות היהודית באשר הם ומאבק באנטישמיות על כל ביטוייה.
הצעת החלטה מס' /1/
מוגשת ע"י בני ברית עולמית

עקרונות לרענון חוקת ההסתדרות הציונית העולמית
שלב  :7תכנים וחברות

 .1בני ברית תומך בתיקון תכנית ירושלים באופן שתשקף טוב יותר
את מטרות התנועה הציונית כיום ואת האמצעים העומדים לרשותה.

א .מטרות
מטרת התנועה הציונית:








לספק ולבנות תמיכה למדינת ישראל בהיותה המולדת הריבונית של העם
היהודי בארץ ישראל;
לטפח את אחדות העם היהודי בעולם כולו סביב הרעיון הציוני;
לשמר את הזהות היהודית;
להיאבק בדעות הקדומות של אנטישמיות ואנטי-ישראליות בכל מקום
בהם יתעוררו;
להבטיח את הזהות הציונית של יהודי ישראל.

ב .אמצעים
האמצעים שעל התנועה הציונית לנקוט לשם מימוש המטרות הנ"ל:
 קידום וסיוע בעליית יהודים מכל העולם;
 קידום הזדהות בתחום התרבותי ,הדתי והמוסרי ,של המורשת היהודית ,על
ידי חינוך ולימוד השפה העברית;
 קידום הסברת ישראל בעולם כולו;
 הבלטת תכונותיה החיוביות של ישראל בתחומי הדמוקרטיה והחופש והדימוי
שיש לה ,בתור אי של אידיאלים מערביים מודרניים בסביבה עוינת;
 הבטחת מעורבות בסיסית של הנוער בתנועה הציונית;
 ממשלת ישראל תקדם את תכנית האקטיביזם הציוני ,בעיקר במערכת החינוך
ובפיתוח;
 עיסוק בתכניות בעולם כולו כדי לחנך את כלל הציבור בכל הקשור
בהיסטוריה של מדינת ישראל ומשמעותה למורשת העולמית וכן במה
שקשור בתרומתם העשירה של מדינת ישראל ושל העם היהודי לציוויליזציה
העולמית;
 כל הנ"ל ימומש על-ידי שיתוף פעולה עם הגופים החברים בהסתדרות הציונית העולמית.
 .2חברות
א .יחידים וארגונים חברים יאמצו את תכנית ירושלים המתוקנת ,יקפידו
עליה ויישמו אותה.
ב .ההחלטות הרלוונטיות של מוסדות ההסתדרות הציונית העולמית
אמיתי לממשן.
מחייבות את הארגונים החברים ,והם מתחייבים למאמץ ִ
ג .רשימת חובות של חבר ציוני יחיד היא שתחייב את החברים היחידים.
ד .כל הארגונים החברים ונציגיהם יהיו שווי זכויות ומעמד.
ד .הייצוג ייקבע בבחירות עצמאיות בישראל ובקהילות היהודיות בעולם.
את ישראל ייצגו  57%מהמושבים ואת קהילות התפוצה ייצגו 44%
מהמושבים.

ה .כל ארגון יהודי אמיתי ) (Bonafideרשאי לערוך בחירות אזוריות :צפון
אמריקה ,אירופה ,אסיה /אפריקה  /אוסטרליה /ניו-זילנד ,אמריקה הלטינית.
ו .ההסתדרות הציונית העולמית תגייס כספים לתכניותיה ולפעולותיה.
מימון לארגונים החברים יהיה רק לפי פרויקטים ,בתהליך תחרותי והוגן
ועל סמך סדרי קדימויות.
הצעת החלטה מס' /1/
מוגשת ע"י רוברטו מוניוז ,יו"ר הפדרציה הציונית של צ'ילה

בעניין הנשיאים של הפדרציות הציוניות של כל מדינה
הואיל וההסתדרות הציונית העולמית מתבססת מאז ייסודה על פדרציות
ציוניות פעילות ,המפוזרות בעולם היהודי כולו ,עלינו לקחת בחשבון
שלכל נשיא של פדרציה ציונית פעילה בעולם חייב להיות מנדט וזכות
הצבעה .הפדרציות הציוניות הן עמוד השדרה המעניק חיים להסתדרות
הציונית העולמית והוא ההצדקה לקיומה.

ב.

.2

מבנה התנועה הציונית

חיזוק מעמדן של הפדרציות הציוניות

הואיל והפדרציות הציוניות ברחבי העולם הינן האמצעי העיקרי ליישום המדיניות
והחלטות ההסתדרות הציונית העולמית וההנהלה הציונית ,ולקידום המצע הציוני
הבא לידי ביטוי בתכנית ירושלים,
מוחלט בזאת כי הוועד הפועל הציוני קורא לוועדת החוקה להציע דרכים ואמצעים
להאדיר את מעמדן ,להגביר את סמכותן ולהעצים את תפקודן של הפדרציות הציוניות
במבנה הארגוני של ההסתדרות הציונית העולמית.

ג .דרכי פעולת ההסתדרות הציונית העולמית
ותכנית ירושלים
 .3בהתאם לסעיף ( )1( 11ג) לתקנות הוועד הפועל הציוני ,הוחלט
להצביע במועד אחר על הצעת ההחלטה המצורפת בזה ,בעניין
תכנית ירושלים.

תכנית ירושלים
הציונות ,תנועת השחרור הלאומי של העם היהודי ,הביאה להקמתה של מדינת
ישראל ורואה במדינת ישראל יהודית ,ציונית ,דמוקרטית ובטוחה (*) ,את הביטוי
לאחריות המשותפת של העם היהודי להמשך קיומו ועתידו.
יסודות הציונות הם:

אחדותו של העם היהודי ומרכזיותה של מדינת ישראל וירושלים בירתה בחיי העם.
כינוסו של העם היהודי במולדתו ההיסטורית – ארץ ישראל ,עלייה מכל הארצות
ושילובה במדינת ישראל(**).
חיזוק ערכיה של ישראל כמדינה יהודית-ציונית ודמוקרטית ועיצובה כבעלת ייחוד
ערכי-רוחני ,מכבדת את הרב-גוניות הדתית והתרבותית של היהדות ,המושתתת על
חזון הנביאים כחברת מופת ,על יסוד סובלנות ,שוויון ופלורליזם,
השואפת לשלום ותורמת לתיקון עולם (***).
הבטחת עתידו וייחודו של העם היהודי על ידי קידום חינוך יהודי ,עברי וציוני,
טיפוח ערכי רוח ותרבות יהודיים והנחלתה של הלשון העברית כשפתו הלאומית.
טיפוח הערבות ההדדית היהודית ,הגנה על זכויות היהודים כיחידים וכלאום ,ייצוג
האינטרסים הלאומיים ציוניים של העם היהודי ומאבק בכל ביטויי האנטישמיות.
יישוב הארץ (****) כביטוי להגשמה ציונית הלכה למעשה.
***********

(*) ווטום ספרטום  -להוריד את המילה "ובטוחה" ,הוגש ע"י צבי
שמיר ,המועצה הציונית בישראל.
(**) ווטום ספרטום להשאיר את המילים המקוריות " -בחברה
בישראל"" ,הוגש ע"י ליכוד עולמי ,סיעת המזרחי העולמי.
(***) ווטום ספרטום  -הוגש ע"י ליכוד עולמי ,סיעת המזרחי
העולמי  -להשאיר את הנוסח המקורי" :ביצורה של ישראל כמדינה
יהודית-ציונית ודמוקרטית ועיצובה כבעלת ייחוד ערכי-רוחני,
המושתתת על חזון הנביאים כחברת מופת ,השואפת לשלום ותורמת
לתיקון עולם".
(****) ווטום ספרטום  -להוסיף את המילים" :בתחומי מדינת ישראל",
הוגש ע"י עבודה-מרצ.
 .4תנועות הנוער הציוניות המגשימות
הוועד הפועל הציוני רואה בתנועות הנוער הציוניות והמגשימות את אבני היסוד של
התנועה הציונית ומטיל על חברי ההנהלה הציונית בסוכנות היהודית ,במוסדותיה
ובוועדותיה להעמיד את תנועות הנוער הציוניות והמגשימות בראש סדר העדיפויות
בהקצאת המשאבים.

 .5פעילות בקרב סטודנטים

הוועד הפועל הציוני מייחס חשיבות רבה לפעילות ארגונית חינוכית והסברתית בקרב
הסטודנטים היהודיים בחו"ל ,תוך התמקדות באידיאולוגיה הציונית במרכזיותה של
מדינת ישראל ובעידוד עלייה.

 .6גשר וקשר
הוועד הפועל הציוני קורא להנהלה הציונית להרחיב ,לחזק ולהעמיק את הקשרים עם
המנהיגות הארגונית הקהילתית ,הרוחנית והתרבותית של יהודי התפוצות.

 .7עלייה
הוועד הפועל הציוני רואה בחיוב רב את הפעילות של הארגונים הוולונטריים והמוסדות
בקידום העלייה והקליטה.

ד .חברות
 .8בהתאם לסעיף ( )1( 11ד) לתקנות הוועד הפועל הציוני ,הוחלט להעביר
את הצעות ההחלטה המצורפות בזה ,כחומר לדיון בוועדה לחידוש
החוקה ,שהוקמה בהתאם להחלטה מס'  28של הקונגרס הציוני הל"ד.
הצעת החלטה מס' 41/
מוגשת ע"י ג'ים שילר ,ארה"ב ,אסטל גילסטון ,יו"ר הפדרציה הציונית
באנגליה; רון וייזר ,יו"ר הפדרציה הציונית באוסטרליה; רוברט גוטמן ,יו"ר הפדרציה
הציונית בגרמניה ,ליז גיאנוטוס ,יו"ר הפדרציה הציונית בניו זילנד

הצעת עקרונות שינחו את הוועדה
מעמד החברּות וזכויות החברים בהסתדרות הציונית העולמית:
הוועד הפועל הציוני מכריז בזאת על תמיכתו בעקרונות המפורטים בהמשך ומנחה
את ועדת החוקה לשקול כיצד להטמיע אותם בתיקונים המוצעים לחוקת
ההסתדרות הציונית העולמית ,כחלק מהתהליך שהוחל בו לפי החלטה מס' ,12
אשר הקונגרס הציוני ה 34 -אימץ.
א .חברּות:
 .1בהסתדרות הציונית העולמית תהיינה ארבע קטגוריות של חברּות:
א .בריתות עולמיות וארגונים ציוניים או ארגונים יהודיים אחרים בין-
לאומיים אשר יקבלו עליהם את תכנית ירושלים ויבקשו להיות
מיוצגים בקונגרס הציוני באמצעות בחירות.
ב .פדרציות ציוניות הזכאיות לייצוג אזורי בקונגרס הציוני ואשר יבחרו את נציגיהן
ברמה הלאומית (ולא בהשתתפות בבחירות כלל עולמיות).
ג .ארגונים ציוניים או ארגונים יהודיים בין-לאומיים ,אשר יקבלו עליהם את
תכנית ירושלים ויעדיפו שלא להשתתף בבחירות; מספר מושביהם בקונגרס
ייקבע בהתאם למערכת אחידה של אמות מידה ,והשתתפותם טעונה אישור
ברוב של שני שלישים מקרב חברי הוועד הפועל הציוני .

ד .כלל החברים אשר יצטרפו להסתדרות הציונית העולמית בזכות חברות ישירה
בפדרציה ציונית אזורית על-ידי חתימה על תכנית ירושלים ותשלום "שקל"  -דמי
חבר  -ויהיו זכאים להשתתף בתהליך בחירות כלל-עולמי ולהיות בוחרים ונבחרים.
 .2זכויות שהחברּות מקנה:
המשתתפים בבחירות (כגון בריתות ,ארגונים וחברים בלתי-מאורגנים) יהיו זכאים
לקבל תיקים ולמלא תפקידים בהסתדרות הציונית העולמית.
נציגי הארגונים שאינם משתתפים בתהליך הבחירות לא יהיו זכאים לקבל תיקים
ולמלא תפקידים ולא להצביע על נושאי תקציב וכוח אדם.
אם לא נקבע מפורשות אחרת ,כגון בעניין ועדות יחידתיות ומחלקתיות (כמפורט
בהמשך) ,יחזיקו אנשים המתגוררים בישראל את כל התיקים והתפקידים בהסתדרות
הציונית העולמית (יו"ר ההנהלה הציונית ,גזבר ההסתדרות הציונית העולמית,
מנהלי המחלקות והיחידות בהסתדרות הציונית העולמית ויושבי ראש משותפים
בסוכנות היהודית מטעם ההסתדרות הציונית העולמית) וימונו ע"י נציגי הקונגרס
הציוני.
כל המינויים לתיקים ולתפקידים בהסתדרות הציונית העולמית יהיו נתונים לביקורת
פורום ראשי הפדרציות הציוניות (יוקם בהמשך) והפורום יהיה רשאי לפסול מינויים
ברוב של שני שלישים.
נציגי פדרציות אזוריות יבחרו את יושבי הראש ואת סגני יושבי הראש של הוועדות
המחלקתיות והיחידתיות בהסתדרות הציונית העולמית ,ונציגי הקונגרס הציוני
האזוריים ימנו אותם .יושבי הראש וסגניהם ימסרו דין וחשבון לאספה האזורית
ולפורום האזורי.
נציגים למוסדות החקיקה של ההסתדרות הציונית העולמית ייבחרו בערוץ של ייצוג
אזורי (כלומר הפדרציות הציוניות) ולא יהיו זכאים להצביע בענייני כוח אדם ,אך
בכל נושא אחר יהיו רשאים להצביע .לחברים בלתי מאורגנים אשר ייבחרו לקונגרס
הציוני תהיינה זכויות הצבעה מלאות.
ב .יישום התקנות בעניין חברּות:
כל הנציגים לקונגרס הציוני ייבחרו בבחירות דמוקרטיות מקרב נציגי הבריתות,
הארגונים והחברים הבלתי מאורגנים השייכים לקטגוריות א/7/א ו-א/7/ד למעלה.
כל ארגון יהודי ציוני (מלבד הפדרציות) אשר יעמוד במערכת אמות מידה יהיה
זכאי להגיש רשימת מועמדים (מאותו אזור גיאוגרפי כדי לעמוד באמות המידה
אשר ייקבעו) .רישום הבוחרים וההשתתפות בהליך הבחירות יהיה על בסיס אישי,
לפי אזורים ,ופתוח לכל מי שיעמוד באמות המידה שייקבעו.
כמו כן ייערכו בחירות לאסיפה האזורית של ההסתדרות הציונית העולמית.
האסיפה תתכנס במסגרת הקונגרס הציוני העולמי .הפדרציות הציוניות יבחרו את
חברי האספה האזורית בבחירות דמוקרטיות .כל פדרציה ופדרציה תקבע את אופן
בחירתם של נציגים אלו ,ובלבד שתהליך הבחירה יעלה בקנה אחד עם הנחיות
ועדת הבחירות המרכזית .לנציגי הפדרציות הציוניות לא תהיה אפשרות לקבוע את
חלוקת תיקי ההסתדרות הציונית העולמית.
כל ארגון אשר יעמוד באמות המידה שייקבעו ,כולל אימוץ תכנית ירושלים ,ולא
יהיה מעוניין להשתתף בבחירות יהיה זכאי לייצוג בקונגרס הציוני לפי מערכת

אמות מידה שייקבעו .המספר הכולל של נציגי ארגונים כאלה לא יעלה על 25%
מכלל הנציגים הנבחרים.
יחידים המעונינים להיות חברי ההסתדרות הציונית העולמית יכולים לעשות זאת
באמצעות חברּות ישירה בפדרציה הציונית האזורית שבארץ מגוריהם .כך הם
יכולים להשיג זכות הצבעה ולהשתתף בבחירות לקונגרס ,אם ביכולתם להוכיח
שיש להם מספר מינימלי של תומכים.
הפדרציות הציוניות האזוריות יידרשו לקבוע קטגוריה של חברים בלתי מאורגנים
שתאפשר לכל מי שיש לומספר מינימלי של תומכים להשתתף בתהליך ניהול
הפדרציה וייצוגה.
הצעת החלטה מס' 416
מוגשת ע"י אליעזר שפר ,סולי סאקס  -סיעת המזרחי העולמי ,גשר ,מימד

הוועד הפועל הציוני מחליט על תוספת סעיף בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית
בנוסח דלהלן:
לבריתות הציוניות העולמיות המורכבות מארגונים ציוניים עולמיים שחבריהם
משתתפים בפועל בבחירות לקונגרס הציוני העולמי על-פי החוקה ,יהיה מעמד
מועדף ,מוכר ומיוחד בהסתדרות הציונית העולמית ובמוסדותיה הנבחרים.
"פורום ראשי ומזכירי הבריתות הציוניות העולמיות" יהיה זכאי בתוקף מעמדו
להגיש הצעות החלטה למוסדות הנבחרים של ההסתדרות הציונית העולמית
ולנקוט עמדות מוסכמות בכל נושא ועניין.

ה .בחירות
 .9בחירת חבר בהנהלה הציונית
על סמך סעיף  44פיסקה  2של החוקה ,בוחר הוועד הפועל הציוני את החברים הבאים
בהנהלה הציונית:
ג'ון וולקר – במקום בוני ליפטון ,שהתפטרה.
הרב יואל אוסרן – במקום הרב כינרת שריון ,שהתפטרה.

 ./1בחירות חברי נשיאות הוועד הפועל הציוני
על סמך סעיף  45פיסקה  2של החוקה ,בוחר הוועד הפועל הציוני את החברים הבאים
כחברי נשיאות הוועד הפועל הציוני:
מר רון נחמן ,במקום ניסן הרפז ,ז"ל;
מר ליאון כהן בלו ,במקום מר לואיס בוברובסקי ,שהתפטר.
הרב ורנון קורץ ,במקום גב' אוולין סיליג ,שהתפטרה.
מר מנחם פרסוף במקום מר משה מושקוביץ ,שהתפטר.
מר שמאי קינן כממלא מקום חבר בנשיאות ,במקום מר מנחם פרסוף.

 .//בחירת עמיתי כבוד
על סמך סעיף  42פיסקה ( 4ח) של החוקה ,בוחר הוועד הפועל הציוני בעמיתי הכבוד
הבאים:
נרי בלומפילד ,דני מן ,דלמן אליעזר.

