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א .עניינים ארגוניים
 .1הסמכת הנשיאות לדון ולהחליט בשינויים בתקנות הבחירות לקונגרס הציוני
הוחלט ,על סמך סעיף  )1( 11בחוקה ,להסמיך את נשיאות הוועד הפועל הציוני לדון
ולהחליט בתיקונים לתקנות הבחירות לקונגרס הציוני ,שלהלן:
הערה :המילים המודגשות מציינות את השינוי לעומת התקנות הקיימות

תקנות המפקד והבחירות לקונגרס הציוני
תקנה 1
ועדת הבחירות המרכזית
[הערה :סעיף קטן ד' הקיים כלשונו הופך להיות סעיף קטן ג' וסעיף קטן ג' הקיים עובר לתקנה 1א' סעיף קטן ב'].

א.

תקנה  1א'
התערבות של ועדת הבחירות המרכזית (להלן וב"מ)
לא הוקמה ועדת בחירות אזורית (להלן וב"א) כדין ,תמנה ועדת בחירות מרכזית וב"א ,או
מורשה בחירות בסמכות של וב"א.

ב.

נוסף על העניינים שנמסרו לסמכותה בחוקה בסעיף  22ובתקנות אלה ,תדון ותחליט ועדת
הבחירות המרכזית אם באזור בחירות מסויים נתגלו מחדלים בהכנות למפקד או לבחירות ,או
אם נתקלו בו בקשיים או נוצר מצב שהוא בבחינת מבוי סתום.

ג.

לא התקיימו הוראות תקנות אלה ע"י וב"א ,או החליטה וב"מ שנוצר מצב שהוא בבחינת
מבוי סתום ,רשאית וב"מ למנות וב"א תחתה או מורשה בחירות בסמכות של וב"א.

[הערה :רק מספור הסעיף משתנה]

תקנה  1ב'
הקמת ועדת הבחירות האזורית
תקנה 1
יושב ראש של וב"א
[הערה :סעיף קטן ב' הקיים הועבר כלשונו לתקנה  1א' סעיף קטן א']

א.

תקנה 4
תפקידה של וב"א
וב"א תהיה אחראית לאופן ניהול ובצוע המפקד לקראת הבחירות לקונגרס הציוני באזורה.

ב.

וב"א ,תקבע את סכום דמי ההתפקדות ,השיטה לזהוי כל מתפקד ,ותבצע את המפקד
באמצעות חברה מקצועית ניטרלית.

ג.

וב"א תהיה אחראית לאופן ניהול הבחירות לקונגרס הציוני ולביצוען באזורה ,כולל הקמתן
והפעלתן של תחנות קלפי וועדות בחירות מקומיות ,ולדיווח על הבחירות להנהלה,
לוועדת בחירות מרכזית ולבית הדין ציוני העליון.

ד.

לא יכהן בוועדת בחירות כלשהיא אלא מי שהוא בעל זכות לבחור ולהיבחר באזור
הבחירות הנדון.
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תקנה 5
הזכות להתפקד ולבחור
א .כל יהודי ייחשב לבעל זכות בחירה ויירשם בספר הבוחרים אם :
 .1מלאו לו  11שנה בשנת פתיחת הקונגרס.
 .2חתם על נוסח תכנית ירושלים.
 .1שילם דמי התפקדות במישרין.
 .4צרף את קוד הזיהוי האישי כפי שנקבע ע"י וב"א
תקנה 11
אופן ניהול הבחירות
א .בהתאם לסעיף  11של החוקה ,תקבע ועדת הבחירות האזורית את אופן ניהול הבחירות לא יאוחר
משישה חודשים לפני פתיחת הקונגרס הציוני.
ב .כל הארגונים והרשימות שהיו מיוצגים בקונגרס הציוני הקודם ,או השואפים להיות מיוצגים
בקונגרס הנדון ,רשאים לערער תוך שבועיים על החלטה של ועדת הבחירות האזורית הקובעת את אופן
ניהול הבחירות – לפני ועדת הבחירות המרכזית ,ועל החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית ,תוך שבועיים
נוספים – לפני בית הדין הציוני העליון.
ועדת הבחירות האזורית רשאית לקבוע את אופן ניהול הבחירות באמצעות הצבעה בקלפי ,או
ג.
הצבעה בדואר ,ו/או בדואר אלקטרוני כצורת הצבעה בלעדית או נוספת על ההצבעה בקלפי ,הכל לפי
הענין .תוך שבועיים מקבלת ההחלטה הנ"ל תגיש וב"א את אופן ניהול הבחירות לוועדת הבחירות
המרכזית לאישור.
ד .ועדת הבחירות האזורית תקבע את תאריך הבחירות לכל המאוחר שבועיים לאחר אישור אופן ניהול
הבחירות ע"י וב"א.
ה .למרות הגשת ערעור בהתאם לתקנה זו ,יימשך תהליך הבחירות אלא אם יוחלט לעכבו ע"י ועדת
הבחירות המרכזית או ע"י בית הדין הציוני העליון ,הכל לפי העניין ,שאם לא כן היה נגרם למערער נזק
שאין לו תקנה.
---------------------------------------------תקנות לביצוע החוקה
של ההסתדרות הציונית העולמית
תקנה 2
הוועדה לקביעת מספר הצירים לקונגרס
(סעיף  11של החוקה)
(ב)

הוועדה תקבע בין שני שלישים ל 15%ממספר הצירים של כל אזור בחירות ,כפי שהוועדה תמצא
לנכון ,פרט לישראל ולארצות הברית .את בסיס חישובה יהווה המספר המכסימאלי של צירי
הקונגרס ,כפי שנקבע בסעיף  ,11פיסקא  1של החוקה ,לאחר ניכוי של  5-12אחוזים כפי
שהוועדה תמצא לנכון; בהתאם לאמור סעיף קטן ו' להלן.
תקנה 6
שיטת הבחירות לקונגרס
(סעיף  11של החוקה)
התקנה תמחק.
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.2

העברת חומר לדיון בהנהלה הציונית – הליך התייעצות והסכמה
הוחלט ,על סמך תקנה ( )1( 11ד) לתקנות הוועד הפועל הציוני ,למסור את ההצעות
שלהלן לדיון בהנהלה הציונית:

א .ייעוץ והסכמה
במסגרת ה by laws -של הסוכנות היהודית נקבע נוהל של ייעוץ והסכמה לתפקידים של יושב-ראש,
גזבר וראשי ועדות בחבר הנאמנים .הנוהל הקיים בנושא הייעוץ וההסכמה אינו ברור.
לפיכך ,מחליט הוועד הפועל הציוני להנחות את ההנהלה הציונית להקים צוות שיבוא במשא ומתן עם
השותפים בסוכנות היהודית ,לגיבוש כללים ברורים להליך ייעוץ והסכמה הדדי.
בהמשך לתקנות הסוכנות היהודית ,שבהן נקבע נוהל הדדי של ייעוץ והסכמה בין הגורמים השותפים
בסוכנות היהודית ,הצוות יעלה במשא-ומתן את הנקודות הבאות:
 12יום לפני מועד הקונגרס הציוני יועברו שמות המועמדים ע"י הבריתות הציוניות ,לצורך הליך ייעוץ
והסכמה .מספר המועמדים לכל תפקיד לא יפחת מ 1 -ובמידה ויידרש ,יופיעו הנציגים בפני ועדת ייעוץ
והסכמה.
 14יום לפני הקונגרס הציוני יועברו שמות המועמדים שאושרו לנציגי הבריתות הציוניות .מקרב אותם
מועמדים שאושרו ,ייבחרו בעלי התפקידים ע"י הבריתות וע"י הקונגרס הציוני.
ב.
הואיל וקיומו של "התייעצות והסכמה" ( )Advise and consentבסוכנות היהודית ,לגבי מינוי
חברים לתפקידים בסוכנות היהודית ,מחייב שהליך זה ייגמר לפני פתיחת הקונגרס הציוני;
והואיל ובקונגרס הציוני הקודם ,יו"ר חבר הנאמנים דאז ,אלכס גראס ,הבטיח להקים ועדה משותפת
שתאפשר קבלת התייעצות והסכמה בצורה מסודרת ,לפני פתיחת הקונגרס הציוני,
מוחלט בזה
כי הליך "התייעצות והסכמה" ,הניתן ע"י נציגות הסוכנות היהודית יסתיים לא מאוחר מיומיים לפני
תחילת הקונגרס הציוני ,אם לא תינתן הסכמת הסוכנות היהודית עד לפתיחת הקונגרס הציוני .הנציגים
שייבחרו ע"י הקונגרס הציוני ייכנסו לתפקיד אליו נבחרו ,מיד עם הבחרם.

 .1הבחירות לקונגרס הציוני הל"ה
הואיל והוועד הפועל הציוני ,ביוני  ,2224החליט על ביטול סעיף  22לתקנון הבחירות לקונגרס הציוני,
הואיל וההסתדרות הציונית העולמית ,מראשית הקמתה ,שואבת לכלול בתוכה את כל היהודים
המזוהים ומזדהים עם החזון הציוני;
והואיל והתנועה הציונית במהותה וביסודה ,היא תנועה דמוקרטית שבוחרת את נציגיה ומוסדותיה,
על הבסיס ועל היסודות של עקרונות הדמוקרטיה,
מוחלט בזה לכלול בתקנון הבחירות את הסעיפים הבאים:
 .1הבחירות לקונגרס הציוני יהיו בחירות ישירות ,יחסיות וחשאיות.
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 .2ועדות בחירות אזוריות שלא תוכלנה להגיע להסכם בנושאי הבחירות ,בין הרשימות
השונות ,עד  1חודשים לפני מועד הקונגרס הציוני ,יעבירו את הנושא לוועדת הבחירות המרכזית.
ועדת הבחירות תוכל לקבל כל החלטה בנושא בחירות ,כל עוד שתעמוד בחוקת ההסתדרות
הציונית העולמית.
.1

בבחירות יהיו זכאים להשתתף אך ורק אנשים שחתמו על "תכנית ירושלים" ושילמו דמי חברות
כנדרש עפ"י החוקה והנהלים שנקבעו ע"י ועדת הבחירות המרכזית.

.4

הוועד הפועל הציוני מחליט כי במדינות ובמקומות שבהן לא תתקיימנה בחירות כנדרש ,לא יהיו
זכאים לצירים בקונגרס הציוני.

.5

ניתן לערער על החלטות ועדת הבחירות המרכזית בפני ביה"ד הציוני.

 .4תיקון תקנות הבחירות לקונגרס הציוני
מוחלט בזאת:
סעיף (2א) בתקנות הבחירות לקונגרס הציוני יתוקן כדלהלן:
(א) באזורים שהיו מיוצגים בקונגרס הציוני הקודם ע"י שני צירים או יותר ,ואשר בהם אין הוועד
המנהל ממלא את תפקידי וב"א ,תורכב וב"א בהתאם להרכב נציגות האזור הנדון בקונגרס הקודם,
בכפוף לתיקונים לפי הממצאים ו/או התיקונים של בית הדין הציוני העליון.
אולם כל גוף וקבוצה ציוניים שהגישו כדין רשימת מועמדים ,או הציעו מועמדים באורח אישי ,זכאים
לנציג אחד בדעה מייעצת בווב"א ,אף על פי שלא היו מיוצגים בקונגרס הקודם; לוויצ"ו יש זכות
לשגר לווב"א נציגה אחת בדעה מייעצת.
(ב) רשימת מועמדים חדשה ,שאינה משויכת לברית ציונית עולמית והצליחה לזכות לפחות בציר אחד
לקונגרס הציוני ,חייבת להצטרף לפדרציה הציונית כתנאי מקדים להתמודד בבחירות לקונגרס הציוני
הבא מבלי שתצטרך לעמוד שוב בדרישות החלות על רשימת מועמדים "חדשה"  ,ולהיות בעלת זכות
הצבעה בוועדת הבחירות האזורית.
הטקסט המודגש בקו הינו התוספת המוצעת.
הסבר :סניפים של בריתות ציוניות עולמיות מתבקשים כבר עתה לחבור לפדרציה הציונית וע"י כך ליטול
על עצמם את האחריות של החברות בהסתדרות הציונית העולמית ברמה האזורית .רשימת מועמדים
עצמאית חדשה (שאינה קשורה לברית ציונית עולמית) אינה מחויבת באחריות זו וגם אינה מסייעת לבנות
את התנועה בשנים שבין הקונגרסים .ה"נטל" של החברות ,כמו גם התועלת שבה ,צריכים להתחלק בין כל
הקבוצות המשתתפות בבחירות לקונגרס הציוני.
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ב .שינוי מבנה
 .5התחדשות ושינוי המבנה של ההסתדרות הציונית העולמית
הואיל וההסתדרות הציונית העולמית ניצבה בפני אתגרים ניכרים בשנים האחרונות ,ובכלל זה:
(א) קביעת הדרך הטובה ביותר להתחבר ליהודים ברחבי העולם כדי שיכירו בחשיבות הקשר
עם ישראל והתמיכה בה כציונים ויתייחסו לישראל כאל מרכיב יסודי בזהותם היהודית,
(ב) ביצוע רפורמה במבנה הארגוני של ההסתדרות הציונית העולמית ,על מנת לענות על
היעדים והאתגרים שבפניה,
(ג) השגת הרמה הדרושה של תמיכה פיננסית לצורך ביצוע פעילויותיה,
(ד) בניית מודל של מימשל וגיוס מנהיגים – הן מתנדבים והן אנשי מקצוע  -המסוגלים
ומעוניינים להנחות ולנהל את ההסתדרות הציונית העולמית,
(ה) שינוי חוקת ההסתדרות הציונית העולמית באופן שיציע תהליך ומבנה הוגנים ושווים שיזכו
להערכה ותשומת לב מצד יהדות העולם,
והואיל וההסתדרות הציונית העולמית מנסה מזה כמה שנים לחדש את המבנה שלה ולהגיש חוקה,
ובכלל זה אימוץ מספר הצעות החלטה שנתקבלו ע"י הקונגרס הציוני והוועד הפועל הציוני ,ובהן:

(א) הצעת החלטה מס'  12שנתקבלה ע"י הקונגרס הציוני ה 14-ביוני  2222וקבעה "שעל ההנהלה
הציונית להציע לוועד הפועל הציוני הל"ד (יוני  ,)3002הצעת חוקה חדשה" ,וגם קבעה ש-
"יהיה ותוך  23חודש ,לא תוגש הצעה לחוקה חדשה ,תמנה נשיאות הוועד הפועל הציוני
ועדה שתורכב מאנשי משפט ,אשר תגיש הצעה לחוקה תוך  6חודשים לחברי הוועד
הפועל הציוני",
(ב) הצעת החלטה מס'  2שנתקבלה ע"י הוועד הפועל הציוני  14/1ביוני  ,2224מטילה על הוועד
הפועל הציוני להגיש הצעה כוללת לתיקון החוקה לאישור הוועד הפועל הציוני בתוך  6חודשים.
והואיל וטרם הוגשה הצעה כזאת ,אף שהצורך בכך רב כתמיד,
מוחלט בזאת
 .1הוועד הפועל הציוני שב ומאשר את מחויבותו לצורך בחוקה חדשה להסתדרות הציונית העולמית,
כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטה מס'  12של הקונגרס הציוני ה ,14-בהחלטה  2של הוועד הפועל הציוני
 14/1ובהחלטה  42של הקונגרס הציוני ה,11-
 .2מקים בזאת את הוועדה לחידוש חוקת ההסתדרות הציונית העולמית ("הוועדה לחידוש החוקה")
ומורה לה לפעול בהתאם למנדט ולמתודולוגיה המתוארים להלן על מנת להבטיח שתוכן הצעה לחוקה
חדשה ותוגש במועד שיאפשר קבלתה ע"י הקונגרס הציוני ה 15-שנקבע לחודש יוני .2226
(א) מנדט .הוועדה לחידוש החוקה תתייעץ בכל הגופים בעלי עניין ,תחקור את הנושאים העומדים
בפני ההסתדרות הציונית העולמית בהקשר לרפורמה הארגונית ותיקון החוקה ,תנתח ותכין דו"ח
לקונגרס הציוני ה ,15-שיגיש המלצות להתחדשות ההסתדרות הציונית העולמית ,ובכלל זה:
 .1מודל ארגוני חדש להסתדרות הציונית העולמית כמוצע ע"י צוות המשימה המקצועי (ר'
פיסקה ה' 2 ,להלן),
 .2המלצות להגדלת המשאבים הפיננסיים של ההסתדרות הציונית העולמית,
 .1חוקה חדשה ,כפי שהציע צוות המשימה המקצועי,
 .4מודל בר קיימא לשותפות עם הסוכנות היהודית וארגונים יהודיים מתאימים אחרים.
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(ב) תוכנית עבודה .הוועדה לחידוש החוקה תחל בעבודתה מיד לאחר סיום הוועד
הפועל הציוני  ,14/1ותאמץ תוכנית עבודה ולוח זמנים על מנת שהדו"ח שלה יופץ
בין קבוצות הבוחרים השונות של ההסתדרות הציונית העולמית ,באופן שיבטיח מתן הזדמנות
נאותה לדיון ,למשוב ולתיקונים – ובכלל זה האפשרות לכנס מפגשים אזוריים ו/או ישיבה
מיוחדת של הוועד הפועל הציוני למטרה זו .לוח הזמנים והתהליך ייבנו כך שיותירו זמן מספיק
להפיץ וללמוד את הדו"ח ואת ההצעה לחוקה חדשה של הוועדה לחידוש החוקה ולדון בהם ,כדי
שניתן יהיה להצביע עליהן בקונגרס הציוני ה.15-
(ג) אדמיניסטרציה .הוועדה לחידוש החוקה תקבל כוח אדם ושירותים תומכים מהמחלקה לפעילות
ציונית ,שתהיה אחראית לאדמיניסטרציה של הוועדה ולעבודתה ,ובכלל זה למעקב ,לתמיכה ,לתיאום
ולניהול של הוועדה לחידוש החוקה וצוות המשימה המקצועי שלה.
(ד) תקציב .הוועד הפועל הציוני מבקש תקציב הולם עבור הוועדה לחידוש החוקה ,שיילקח מסעיף
תקציבי נפרד של ההסתדרות הציונית העולמית להכנות לקונגרס הציוני ,המכסה את ההוצאות
האדמיניסטרטיביות והכלליות הקשורות בעבודת הוועדה ,כולל מחקר ,נסיעות ,שיחות ועידה,
פרסומים ,פגישות ותקשורת.
(ה) הרכב וחברות .הוועדה לחידוש החוקה תורכב מ:
 .1ועדת היגוי שתורכב מנציג אחד מכל ברית עולמית ,נציג אחד מכל ארגון חבר בהסתדרות הציונית
העולמית ונציגים (אחד לכל גוף) מארבע ( )4הפדרציות הציוניות ,שייקבעו ע"י חברים נוספים
מוועדת ההיגוי ,בראשות נשיא בית הדין הציוני העליון .אותם נציגים אשר ימונו לפי הודעה על-ידי
המחלקה לפעילות ציונית עד  ,21.1.2225יהוו את ועדת ההיגוי ,למרות זאת ,גופים מסוימים שיש
להם הזכות למנות נציגים ,טרם עשו זאת.
הדבר לא ימנע מאלו שמונו לאחר מכן ,להפוך לחברי הוועדה ,החל מיום המינוי.
 .2צוות משימה מקצועי שימונה ע"י ועדת ההיגוי שתורכב מחמישה ( )1-5חברים ,כשלפחות
שלושה ( )1חברים מישראל ושניים ( )2מהתפוצות ,וכולם ייבחרו לפי כישוריהם ,ניסיונם ,הידע
שלהם והבנתם את המבנה הארגוני והניהול ,ושיהיו בעלי יכולת לנסח טיוטות מסמכים תחיקתיים
ומשפטיים .צוות משימה זה יבחר יו"ר מבין חבריו .הצוות ילמד ,ינתח ויציע מודל ארגוני חדש
להסתדרות הציונית העולמית ,יתווה חוקה חדשה להסתדרות הציונית העולמית וידווח לוועדת
ההיגוי.
(ו) בכל משך תהליך זה יתחשבו הוועדה לחידוש החוקה וצוות המשימה המקצועי
בעקרונות הציונות וישקלו רעיונות וסוגיות שיובילו לתנועה ציונית דינאמית ,יצירתית ומחודשת
ושיכללו גם ,אך לא רק ,את הנושאים הבאים:
 .1מעמד הפדרציות הציוניות
על הפדרציות הציוניות להמשיך להיות חברות בהסתדרות הציונית העולמית.
 .2חברות אישית
יש לעודד חברות ישירה של בודדים בתנועה הציונית ולסייע במימוש יעד זה באמצעות
הפדרציות הציוניות המקומיות.
 .1ייצוג טריטוריאלי
על הפדרציות הציוניות להיות מיוצגות במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית ,בנפרד
ובנוסף מהייצוג של התנועות הפוליטיות הכלל-עולמיות ושל הארגונים
היהודיים/ציוניים הבינלאומיים .

1
 .4קביעת מדיניותה של ההסתדרות הציונית העולמית ותקציבה
יש למצוא אמצעים לתת לכל החברים בוועד הפועל הציוני את האחריות למשוב
ולאישור של תקציבה של ההסתדרות הציונית העולמית ,מדיניותה ותוכניותיה
המבצעיות ,באופן שיעלה בקנה אחד עם ניהול תקין של ההסתדרות הציונית .יש לכלול
בכך הקמה של ועדות המורכבות מחברים בוועד הפועל הציוני ,לכל אחת מהמחלקות
של ההסתדרות הציונית העולמית ,יחידותיה ותחומי פעילותה.
 .5קידום התהליכים הדמוקרטיים בתוך ההסתדרות הציונית העולמית
יש לבחור את צירי התפוצות לקונגרס הציוני בהתאם לעקרונות דמוקרטיים מקובלים,
כולל צורות חלופיות של בחירות דמוקרטיות .אין לבחור בצירים כלשהם על סמך הסכם
בין חברים בפדרציות הציוניות .יש לבחון גם את האפשרות לערוך בחירות בישראל.
 .6קביעת המנדטים
יש לקבוע אחוז מסוים של מספר הצירים לקונגרס הציוני ,הנקבע ע"י ועדת המנדטים,
בהתאם לנוסחה שתתחשב במספר המתפקדים או הבוחרים בכל ארץ ,וגם ברמת הפעילות
הציונית בכל קהילה .הבהרה :סעיף זה אינו מתייחס למספר הצירים מישראל ומארה"ב.
 .1מימון הפדרציות הציוניות
בקביעת רמות המימון של ההסתדרות הציונית העולמית לפדרציות הציוניות יש להתחשב
בכמות הכספים שגויסה באמצעות קמפיינים ארציים של הפדרציות הציוניות עצמן בכל מדינה.
 .1מנהיגות ההסתדרות הציונית העולמית
יש למצוא אמצעי להעמדת מנהיג במשרה מלאה בראש ההסתדרות הציונית העולמית.
אפשר שהדבר יתבצע בצורה של בחירת סגן-יו"ר להסתדרות הציונית העולמית שיהיה אחראי
על פעולותיה היום-יומיות.
 .1תכנית ירושלים
יש לתרגם את "תוכנית ירושלים" ואת המשימה שלה לפעילויות מתמשכות של ההסתדרות
הציונית העולמית .על אלה לשקף את הדגש על התוכנית ,ולא על אדמיניסטרציה ,בתחומים
כגון חינוך ציוני ,תוכניות המפתחות קשר ישיר בין יהודי ישראל והתפוצות ,אקטיביזם בדגש
מיוחד על תלמידים וסטודנטים (בגיל תיכון וקולג'  )25-15-ודור המנהיגות הבא (.)45-26
 .12עקרונות יסוד
נקודת המיקוד הכללית תהיה אימוץ של מודל ארגוני וחוקה ע"י הקונגרס הציוני ה,15-
שיתמודדו באופן יצירתי ויעיל עם משימתה ,ניהולה ,והנהגתה של ההסתדרות הציונית
העולמית ועם הדמוקרטיה ונטילת האחריות.
הבהרה :סעיפים  12 – 1לעיל ,אינם מהווים המלצות קונקרטיות או מחייבות ,אלא מטרתם להביא
לתשומת ליבה של הוועדה סוגיות הדורשות דיון.

 .6ביצוע פעילות בתיאום עם הפדרציות הציוניות
הואיל ולפי סעיף  1א' לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית" :הפדרציה הציונית ...תהייה גורם
אשר יחד איתה תבצע ההנהלה הציונית את התפקידים והחובות אשר הוטלו עליה "...על
ההנהלה הציונית ,ראשי מחלקות ונציגיהם ,להתייעץ בגוף המנהל של הפדרציה הציונית
או בנציגיה המוסמכים לגבי פעולותיהם הציוניות באזור הנדון"...
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מוחלט בזה
כי יש ליישם את סעיף  1א' ואת רוחו ,ככל הניתן ,ע"י הנציגים הציונים והנציגים
הסוכנותיים בפעולותיהם הציוניות ,תוך התייעצות ותיאום עם הפדרציות השונות ודו"ח כל חצי שנה על
הפעילות של הנציגות במקום.

 .1קשר בין חברי ההנהלה לנציגים בעולם
חברי הנהלת הסוכנות היהודית ,אשר הנם חברים גם בהנהלת ההסתדרות הציונית העולמית ,ומבקרים
מתוקף תפקידם בסוכנות היהודית בעולם ,מחויבים בסדר היום בביקורם לקיים מפגשים עם נציגי
ההסתדרות הציונית על שלוחותיה ,הנהלות וראשי הפדרציות הציוניות ,שליחים ונציגי המחלקות.

 .1צירים לקונגרס הציוני מטעם הפדרציה הציונית של גרמניה
הואיל והקהילה היהודית של גרמניה היא אחת הקהילות היהודיות הגדלות במהירות הרבה ביותר
בעולם ,ובה כיום כ 125,222-חברים ,רובם המכריע מהגרים חדשים מברה"מ לשעבר;
והואיל והפדרציה הציונית בגרמניה היא פדרציה פעילה בעלת מספר סניפים ברחבי המדינה;
והואיל וההסתדרות הציונית העולמית מחויבת לאחדותו של העם היהודי בכל מקום ,לקידום מרכזיותה
של מדינת ישראל בחיי הקהילה היהודית ,לעידוד העלייה ,להרחבת החינוך הציוני ולמלחמה
באנטישמיות באשר היא;
והואיל והוועד הפועל הציוני מחויב לפעול לקידום סדר יום זה באמצעות הפדרציות הציוניות בכל מקום
בו הן קיימות;
והואיל וועדת המנדטים נקטה בצעדים שישללו מהקהילה היהודית בגרמניה כל ייצוג רשמי בקונגרס
הציוני ה 15-בכך שקבעה שהפדרציה הציונית לא תהיה זכאית לשלוח צירים כלשהם לקונגרס
בשעה שהיו לה ארבעה צירים בקונגרס ה;14-
והואיל והפדרציה הציונית בגרמניה והקהילה היהודית של גרמניה עונות על כל הקריטריונים שעל-פיהם
נקבעים הצירים לקונגרס הציוני ,כולל עלייה ,תרומות לקרנות הלאומיות ,פעילות ציונית
והשתתפות בתוכניות בישראל,
מוחלט בזאת
שהוועד הפועל הציוני קורא לוועדת המנדטים להשיב לפדרציה הציונית בגרמניה את הזכות לשלוח
ארבעה צירים לקונגרס הציוני ה.15-

 .1ייצוג הפדרציות הציוניות במוסדות הלאומיים

הואיל והקונגרס הציוני הל"ד העביר את החלטה מס'  ,)4( 42המתיר להנהלת ההסתדרות הציונית
העולמית להכין "תכנית להקמתן של קבוצות ארציות לצד הקבוצות האידיאולוגיות ,בכדי
לאפשר לפדרציות הציוניות לתפוס את מקומן הראוי במבנה ההסתדרות הציונית העולמית.
התכנית האמורה תוגש בפגישה הראשונה של הוועד הפועל הציוני ב. "2221-
והואיל ולא בוצעה שום פעולה למימוש החלטה זו,
מוחלט בזאת
שהוועד הפועל הציוני יפעל ע"פ החלטה מס'  42שהתקבלה ע"י הקונגרס הציוני ה 14-במועד שיאפשר
יישומה בקונגרס הציוני הל"ה.
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בנוסף מוחלט בזאת שהוועד הפועל הציוני מורה בזאת שכל ראשי הפדרציות הציוניות
שאינם צירים בקונגרס הציוני יוזמנו להשתתף בקונגרס בדעה מייעצת.
בנוסף מוחלט בזאת שהוועד הפועל הציוני מורה להזמין את כל ראשי הפדרציות הציוניות להשתתף בכל
המושבים של הוועד הפועל הציוני בדעה מייעצת ,באם אינם חברים בוועד הפועל הציוני או בעלי זכאות
אוטומטית אחרת ע"פ החוקה להשתתף בהם.
בנוסף מוחלט בזאת שכל ראשי הפדרציות הציוניות המשתתפים בקונגרס הציוני ובוועד הפועל הציוני
ע"פ התנאים שפורטו לעיל ,יהיו זכאים לאותם הסדרים כספיים המתייחסים לכלל הצירים מחו"ל.

 .12מעמד הפדרציות הציוניות
הואיל והפדרציות הציוניות מהוות את זרוע הביצוע של ההסתדרות הציונית העולמית,
מחליט הוועד הפועל הציוני
לחזק את הפדרציות הציוניות בכל מקום ומקום ולסייע להן במילוי תפקידיהן.
לקדם את הקמתן של פדרציות ציוניות במדינות שבהן אינן קיימות עדיין.
הוועד הפועל הציוני מטיל על נשיאות הוועד הפועל הציוני לגבש תכנית לקידום ההחלטות הנ"ל ולהביאן
לאישור המוסדות כנדרש עפ"י החוקה.

 .11אחריותן ותקציבן של הפדרציות הציוניות
הואיל ולפי סעיף  1א' לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית:

"הפדרציה הציונית  ...תהיה הגורם אשר יחד איתה תבצע ההנהלה את התפקידים
והחובות אשר הוטלו עליה"  ,...על ההנהלה הציונית ,ראשי מחלקות ונציגיהם,
להתייעץ בגוף המנהל של הפדרציה הציונית או בנציגיה המוסמכים לגבי פעולותיהם
הציוניות באזור הנידון"....

מוחלט בזאת כי
המחלקות של ההסתדרות הציונית העולמית יעבירו סמכויות ביצוע לפדרציות הציוניות.
התקציבים יוקצו על פי תכניות וצרכים של הפדרציות הציוניות.
המחלקה לפעילות ציונית תקצה מתקציבה לפדרציות הציוניות ליישום תכניות ההסתדרות הציונית
העולמית.

 .12צירים בקונגרס מפדרציות ציוניות קטנות
הואיל וההסתדרות הציונית העולמית נועדה לייצג את התנועה הציונית ברחבי העולם,
והואיל וככל שמספר הפדרציות הציוניות גדול יותר ,כך גדל גם מעמדה של ההסתדרות
הציונית העולמית,
והואיל והייצוג של קהילות יהודיות קטנות במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית מחזק את
טענתה לייצוג התנועה הציונית ברחבי העולם,
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והואיל וועדת המנדטים נקטה צעדים לשלול ממספר קהילות קטנות בעלות פדרציות
ציוניות פעילות ,כל ייצוג רשמי בקונגרס הציוני ה,15-
מוחלט בזאת
הוועד הפועל הציוני קורא לוועדת המנדטים להחזיר לכל פדרציה ציונית מתפקדת ,לפחות ציר אחד
בקונגרס הציוני ה.15-

 .11ייצוג בריה"מ לשעבר בקונגרס הציוני הל"ה
הואיל וברית המועצות לשעבר התפרקה למדינות שונות-חמ"ע;
והואיל ומתקיימת בחמ"ע פעילות ציונית ויהודית ענפה הממומנת ע"י הסוכנות היהודית;
והואיל והמסגרות הציונית לא הוכרו עד היום,
מוחלט בזאת כי -
 .1הנציגות לקונגרס הציוני הל"ה תהיה על בסיס אותם עקרונות שנקבעו לקונגרס הציוני הל"ד.
 .2תוקמנה פדרציות ציוניות במדינות חמ"ע שתבקשנה זאת ,עד הקונגרס הציוני הקרוב.

 .14הקמת ארגוני-גג יבשתיים
הואיל והוועד הפועל הציוני רואה את הפדרציות הציוניות כמרכיב מרכזי וחיוני בהסתדרות
הציונית העולמית;
והואיל והוועד הפועל הציוני שואף לחזק ולהעצים את יכולתן של הפדרציות הציוניות לתפקד
כזרוע ביצועית של ההסתדרות הציונית העולמית בתפוצות;
והואיל ולפדרציות הציוניות באותו אזור יש הרבה במשותף להעניק זו לזו ,בכל הקשור ליוזמות
מקומיות והתמודדות עם אתגרים דומים;
והואיל והפדרציות הציוניות באירופה ובאמל"ט הביעו רצון רב לשתף פעולה,
הוועד הפועל הציוני מחליט בזאת
 .1מברך על יוזמת הפדרציות הציוניות באירופה ובאמל"ט להקים ארגוני גג יבשתיים המורכבים
מהפדרציות הציוניות באותו אזור.
.2

תומך בתהליך ביוזמת הפדרציות הציוניות ,בעזרת המחלקה לפעילות ציונית.

.1

מבקש מהמחלקה לפעילות ציונית להגיש דו"ח לנשיאות הוועד הפועל הציוני על התקדמות
יוזמה זו.
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 .15הטמעת תכנית ירושלים
הואיל ואנו עומדים בפני הקונגרס הציוני הל"ה;
והואיל וברצוננו לרכז את המאמצים לקראת הקונגרס הציוני כדי להרחיב המסגרות הציוניות,
מוחלט בזאת כי
ההסתדרות הציונית העולמית תתרכז בשנה הקרובה בהטמעת תכנית ירושלים כחלק ממפעל החברות
וכמבצע הזדהות עולמי עם הציונות ,תחת הכותרת "אני ציוני".
הוועד הפועל הציוני ממליץ להנהלה הציונית להעמיד את האמצעים הדרושים לפדרציות הציוניות
למימוש תכנית זו.

ג .תקציב

 .16הגדלת תקציבי הפדרציות הציוניות
הואיל ומקורות המימון לפדרציות הציוניות מההסתדרות הציונית העולמית קטנים באופן
משמעותי לעומת צורכיהן ,ויישארו כאלה בעתיד הנראה לעין,

והואיל וההסכם הנוכחי למימון בין ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית קובע
שההסתדרות הציונית העולמית רשאית לעסוק בגיוס כספים עצמאי,
מוחלט בזאת
הוועד הפועל הציוני קורא לפדרציות הציוניות לפתח אסטרטגיות לגיוס כספים עצמאיות.
בנוסף מוחלט בזאת שהמחלקה לפעילות ציונית תונחה להתחשב במאמצים ובתוצאות של הפדרציות
בתחום זה בעת קביעת ההקצאה התקציבית השנתית של הפדרציות.

 .11מפעל השקל הציוני
הואיל וגובר הצורך בתקציבים חיוניים למימון הפעילות של ההסתדרות הציונית העולמית ממקורותיה
העצמאיים,
מחליט הוועד הפועל הציוני
לחדש את השקל הציוני ,שבאמצעותו יוכל כל אחד ואחד לתרום כפי יכולתו לפעילות של ההסתדרות
הציונית העולמית.
הוועד הפועל הציוני מטיל על נשיאות הוועד הפועל הציוני ,בשיתוף עם ההנהלה הציונית ,להגיש תכנית
לקידום השקל הציוני.
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 .11תקציב הפעולות של המחלקות
הואיל ותקציב המחלקה לפעילות ציונית והמחלקה להגשמה  -הופחת
מוחלט בזאת כי הוועד הפועל הציוני ממליץ שבמידה ויגדל תקציב ההסתדרות הציונית העולמית ,יש
קודם-כל להגדיל את תקציב הפעולות של המחלקה לפעילות ציונית והמחלקה להגשמה.

 .11גיוס משאבים להסתדרות הציונית העולמית
אנו מברכים על הקצאת המשאבים לגיוס מקורות מימון מתקציב ההסתדרות הציונית העולמית.
הואיל ובתקציב ההסתדרות הציונית בשנת  2225הוקצו  $ 52,222לגיוס משאבים לתנועה הציונית;
והואיל ותקציב ההסתדרות הציונית הולך וקטן,
מוחלט בזאת כי יינתן דוח על גיוס הכספים ותוכנית פעולה תוך  12יום ,מיום קבלת ההחלטה לוועדה
המתמדת לתקציב וכספים ולנשיאות הוועד הפועל הציוני.

 .22הסכם הפעלת שליחים
הואיל וההסכם בין הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית למתן שירותי הפעלת
שליחים מדצמבר  2222קובע בסעיף כי התמורה" על הבסיס " :“ PLUS COSTכל
עלויות להעסקת השליחים ( )COSTובתוספת עמלה בשיעור. )PLUS( 5%
מוחלט בזאת כי
יש להטיל על היו"ר ועל גזבר ההסתדרות הציונית העולמית ליישם את ההסכם הלכה למעשה תוך  62יום
מיום ההחלטה ,כך שיתווספו  5%עמלות לתקציב לפעילות של ההסתדרות הציונית העולמית ,ולדווח
לוועדה המתמדת לתקציב וכספים .

 .21נכסי ההסתדרות הציונית העולמית
הואיל ובוועד הפועל הציוני ביוני  2224התקבלה החלטה  ,11האוסרת מכירת נכסים שנרשמו על
ובשם הסוכנות היהודית עד יוני  ,1111או נכסים שנרשמו על שם קרן היסוד ,עד .1111
למרות החלטה  ,11נמכרו מספר נכסים ע"י הסוכנות היהודית.
מוחלט בזה:
 .1שבכל מקום בהחלטה  – 11שכתוב נכסים או נכסי נדל"ן ,הכוונה לנכסים מכל סוג ואופי.
 .2הוועד הפועל הציוני חוזר ואוסר על מכירת נכסים שנרכשו לפני יוני  1111ונרשמו ע"י
הסוכנות היהודית או נרכשו ע"י קרן היסוד עד  .1111נכסים שנמכרו ,תמורתם תועבר
להסתדרות הציונית העולמית.
 .1מוחלט בזה להקים ועדה הנהלתית של הבריתות ,בהתאם למשקלם היחסי ,שתבדוק ,תחקור,
תעריך ותרכז את כל הנתונים על הנכסים בהם מדובר ,ותגיש הצעה בהקדם לאישור הוועד
הפועל הציוני.
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 .22מתן אפשרות לפדרציות הציוניות לקיים בחירות לקונגרס הציוני
הואיל והוועד הפועל הציוני  14/2ביטל את סעיף  22בתקנות המתייחסות לבחירות לקונגרס
הציוני וחייב את כל הפדרציות הציוניות לקיים בחירות;
והואיל ובעבר הקרוב נערכו בחירות רק בכ 12%-מהפדרציות הציוניות החברות בהסתדרות
הציונית העולמית;
והואיל וקיום בחירות הוא פעולה יקרה הכרוכה בהוצאות גדולות בהרבה מיכולתן של הפדרציות
הציוניות לממן בעצמן,
מוחלט בזאת
שגזבר ההסתדרות הציונית העולמית ,בהתייעצות עם ראשי הבריתות העולמיות ,מדגם מייצג של ראשי
פדרציות ציוניות והמחלקה לפעילות ציונית ,יבנה תקציב הולם לניהול בחירות לקונגרס ויפרסם מערכת
קריטריונים ונהלים לקבלת הקצבות מתקציב זה ,שיבטיחו הקצאה הוגנת וסבירה של מקורות מימון
לבחירות בתזמון מתאים.
בנוסף מוחלט בזאת שהתקציב והנהלים הנ"ל יפורסמו לא יאוחר מ 1-בספטמבר  2225על מנת שיובטח
לפדרציות הציוניות זמן מספיק לתכנן את הבחירות ולהוציאן לפועל.

ד .צעירים ודור המשך
 .21שילוב הדור הצעיר בפדרציות הציוניות
הואיל וההסתדרות הציונית העולמית קיבלה מספר החלטות הקוראות לשילוב הדור הצעיר במוסדותיה;
והואיל וחוקת ההסתדרות הציונית העולמית מחייבת את ההנהלה הציונית לפעול אך ורק באמצעות
הפדרציות הציוניות בביצוע פעילויותיו בחו"ל,
מוחלט בזאת לעודד את הפדרציות הציוניות לשלב נציגים מהדור הצעיר (בני  ,)12-11חברי הפדרציה
הציונית ,בוועדות הניהול שלהן ,ובכלל זה בהנהלת הפדרציות הציוניות ,במעמד שאינו נופל מזה של
משקיף משתתף.

 .24ייצוג הדור הצעיר במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית
הואיל והקונגרס הציוני החליט על שילובו של הדור הצעיר בתנועה הציונית ובמוסדותיה הנבחרים;
והואיל וההחלטות הללו לא מומשו עדיין במלואן ,עד הוועד הפועל הציוני הנוכחי .בוועד הפועל
הנוכחי ישנם  116חברים ,אשר מתוכם רק  22צעירים ,המהווים כ 11% -בלבד ,במקום
 25%כפי שהוחלט,
מחליט הוועד הפועל הציוני
א .לחייב את כל הבריתות והארגונים לקיים הלכה למעשה את ההחלטות של הקונגרס הציוני והוועד
הפועל הציוני ,לגבי הייצוג של הדור הצעיר בכל המוסדות הנבחרים של התנועה הציונית.
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ב .הוועד הפועל הציוני מחליט ודורש שהמושבים הבאים יהיו מורכבים מנציגי הדור
הצעיר ,כפי שהוחלט בעבר.

 .25תכניות "מסע"
הוועד הפועל הציוני קורא לקהילות היהודיות בתפוצות ,בכל אתר ואתר ,לעודד את הצעירים והצעירות
היהודיים ,להשתתף בתכנית "מסע" ,המשותפת לסוכנות היהודית ולממשלת ישראל ,בכדי להעניק להם
את החוויה של שהות במדינה יהודית ,לטפח את זיקתם והשתייכותם לעם היהודי ,ולהעמיק את
ידיעותיהם במורשת ישראל.

 .26פעילות הסברתית בקמפוסים
הואיל ובקמפוסים בכל רחבי העולם גוברות והולכות התופעות של אנטישמיות ואנטי-ציונות;
והואיל והסטודנטים היהודיים עומדים בחזית של גילויים אלה,
מחליט הוועד הפועל הציוני
א .להטיל על ארגוני הסטודנטים המיוצגים בוועד הפועל הציוני לארגן ולנהל פעילות הסברתית
בקמפוסים ולסייע להם בפעילותם.
ב .להקים "צוות משימה עולמי" של ארגוני הסטודנטים שיפעלו יחדיו כנגד גילויים אלה בקמפוסים,
בשיתוף עם הגורמים הרלבנטיים.

 .21קיום החלטות בנושא צעירים ודור המשך
הוועד הפועל הציוני מורה להנהלה הציונית לקיים לאלתר את החלטות הוועד הפועל הציוני הל"ד ,בנושא
צעירים ודור המשך.

 .21תנועות הנוער הציוניות
הואיל ותנועות הנוער הציוניות הנן הכוח המניע והעתודה של ההסתדרות הציונית העולמית;
והואיל ותנועות הנוער הציוניות עוברות תהליך של מזעור תקציבן ,כוחן ,השפעתן ופעולתן
ברחבי העולם ,תחת המחלקה לחינוך בסוכנות היהודית
מוחלט בזאת כי
הוועד הפועל הציוני מורה להנהלה הציונית לבוא במשא ומתן עם הסוכנות היהודית תוך פרק זמן של 6
חודשים ,להחזרת תנועות הנוער הציוניות ,על תקציביהן ,לתנועה הציונית.

 .21תקציבי תנועות הנוער
הואיל והוועד הפועל הציוני מכיר בחשיבותן הרבה של תנועות הנוער ושל פעילותן החינוכית-
ערכית של תנועות הנוער בעולם ,ומכיר בכוחן של תנועות הנוער לגבש את בני הנוער
בחו"ל ולעודד עלייתם לישראל,
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מוחלט בזה
לחזק את מערך שליחי תנועות הנוער ולהרחיב את מספר יעדי פעילותם בעולם ,וקורא לנציגים של
ההסתדרות הציונית העולמית בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית למנוע כל פגיעה בתקציבים המיועדים
לשליחויות תנועות הנוער בעולם.

 .12התקשרות בוגרי תוכניות בארץ לארגונים ציוניים
רקע
"תגלית"" ,מסע" ותוכניות קצרות מועד וארוכות טווח דומות לישראל ,מספקות את נקודות הפתיחה
המצוינות ליצירת קשר עם צעירים בישראל.
כיום קיים קשר המשך צנוע בלבד בכדי לעודד את הצעירים לבנות המשך הקשר עם התנועה הציונית
והעם היהודי .הכניסה של צעירים להסתדרות הציונית העולמית תתרום בוודאי לחיזוק התנועה הציונית.
מוחלט בזאת כי תנועות הנוער הציוניות וצעירי הארגונים הציוניים והפדרציות ,ייצרו קשר אישי עם בוגרי
תכניות קצרות מועד וארוכות טווח בישראל (דרך דואר אלקטרוני) ,בכדי להציג בפניהם את העבודה
והפילוסופיה של הארגונים הציוניים ,הפדרציות והתנועות הרבות והמגוונות .המטרה היא לגייס
משתתפים אלו כציוניים המשלמים דמי חברות ולחנך אותם את מטרת החברות הציונית.
תכניות המשך לחברים החדשים הללו תהיינה באחריות הארגונים הציוניים ,הפדרציות והתנועות .

 .11פעילות ציונית בבתי הכנסת ובקהילות היהודיות
הואיל ובתי הכנסת והקהילות בישראל ובתפוצות מהווים מוקד מרכזי להשפעה;
והואיל ולרבנים ולראשי הקהילות יכולת השפעה יהודית-ציונית על חבריהם,
מחליט הוועד הפועל הציוני
 .1ליזום פעילות ציונית בכל בתי הכנסת ובקהילות היהודיות.
 .2לעודד בתי כנסת וקהילות לביקורים מאורגנים בישראל ולקידום העלייה לישראל.

ה .הכנות לקונגרס
 .12הסכמים בין הבריתות
הואיל ויש ליצור שקיפות והגינות בכל ההסכמים שיהוו בסיס להקמת שותפות בין
הצדדים בקונגרס הציוני,
הוועד הפועל הציוני מחליט בזה
שהסכמים שנערכו בין הבריתות לפני הקונגרס הציוני ,יובאו לידיעת הקונגרס הציוני או הוועד הפועל
הציוני בישיבתו הראשונה מיד עם גמר הקונגרס הציוני.
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ו .התיישבות
 .11החטיבה להתיישבות
הואיל וממשלת ישראל קיבלה לא מזמן דו"ח בשם "עמדה לגבי ישובים בלתי חוקיים" ,שהוכן
על-ידי עו"ד טליה ששון ,לפי בקשת ממשלת ישראל;
והואיל והדו"ח כולל המלצות לגבי פעילות החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית;
והואיל והדו"ח מותח ביקורת על הפעילות של החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית,
הוועד הפועל הציוני מחליט בזה
שאנו רואים בחומרה רבה את ממצאי דו"ח ששון .בהתחשב בעובדה שהוקמה על-ידי ההנהלה הציונית
ועדה לבדיקת השלכות דו"ח ששון על עבודת החטיבה להתיישבות ,הוועד הפועל הציוני קורא בזאת
לוועדה ההנהלתית לסיים את בדיקתה ולהגיש דו"ח
לוועד הפועל הציוני עד סוף ספטמבר  . 2225זאת בכדי לאפשר לוועד הפועל הציוני לקבל החלטות לגבי
המעמד והפעילות של החטיבה להתיישבות.
עד שיוגש דו"ח הוועדה ההנהלתית ,קורא הוועד הפועל הציוני לאמץ את ההמלצות של דו"ח ששון
המתייחסות לחטיבה להתיישבות.
המלצות
"לקבל החלטת ממשלה ,לפיה תחויב החטיבה להתיישבות והממונה ,לעשות את אלה ,לפי העניין:
א .לבטל את כל הקצאות הקרקע שבידי החטיבה להתיישבות וטרם הוקצו על ידה לאחרים ,ולהחזירן
לממונה  -במידה ויש כאלה עדיין .בדיקה כאמור ,מן הראוי שתעשה גם על ידי הממונה.
ב .לבטל את כל הקצאות הקרקע שהוקצו לחטיבה להתיישבות והיא הקצתה אותן לאחרים בניגוד
להרשאה.
ג .לבטל את כל ההקצאות שהחטיבה הקצתה לאחרים וטרם נעשה בהן שימוש ,ולהחזיר את הקרקע
לממונה.
ד .לבטל את כל ההקצאות עליהן הוקמו מאחזים בלתי מורשים ולהחזיר את הקרקע לממונה.
ה .להפסיק את פעולות החטיבה בשטחים ,לעניין הקמת ישובים חדשים או הרחבת ישובים ,אלא אם
החטיבה תוסמך אד-הוק על ידי הממשלה ,לתפקד כגוף מיישב לצורך הקמת יישוב או הרחבה של
יישוב קונקרטי באיו"ש ,שהממשלה תחליט על הקמתו או הרחבתו".
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ז .בחירות
.14

בחירת חברים להנהלה הציונית

על סמך סעיף  )2( 41של החוקה ,בוחר הוועד הפועל הציוני את מר זאב בילסקי כחבר בהנהלה הציונית
במקום מר מוטי אוחנה שהתפטר ,ואת מר נתן שרנסקי כחבר בהנהלה הציונית ,במקום מר סלי מרידור,
כשיתפטר.

 .15בחירת יושב ראש להנהלה הציונית
על סמך סעיף  )1( 41של החוקה ,בוחר הוועד הפועל הציוני את מר זאב בילסקי ,כיושב ראש ההנהלה
הציונית ,במקום מר סלי מרידור ,כשיתפטר.

 .16בחירת חברי נשיאות הוועד הפועל הציוני
על סמך סעיף  )2( 15של החוקה ,בוחר הוועד הפועל הציוני את ג'ין שכטר במקום אוולין בלכור
שהתפטרה ,את ויקטוריה דולבורד במקום פלג רשף שהתפטר ,את דוד רייך במקום הרב יוסף ורניק
שהתפטר ,ואת הרב סטנלי דוידס על בסיס מקום פנוי.

 .11בחירת מ"מ חברי נשיאות הוועד הפועל הציוני
על סמך סעיף  )2( 15של החוקה ,בוחר הוועד הפועל הציוני את שמעון ליפסקי ,כמ"מ חבר נשיאות
מחו"ל .

 .11בחירת עמיתי כבוד
על סמך סעיף  12פיסקה ( 1ח') של החוקה ,בוחר הוועד הפועל ציוני כעמיתי כבוד את:
אוולין בלכור ,דוד הגואל ,יעקב ויסמונסקי ,חנן כהן ומני קלאוזנר.

