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 ההסתדרות הציונית העולמית

  



 1 חיזוק הגאווה היהודית והזהות הציונית 1.2

 AZM 2 – ע"י התנועה הציונית האמריקאית מוגשת

 3 

 4 ו הואיל

 5 שנים להקמתה.  75מדינת ישראל עומדת לחגוג 

 6 מאז הקמתה תרמה ישראל להעפלת החיים היהודיים והתרבות היהודית לגבהים חדשים. ו

 7 –התנועה הציונית הייתה חיונית להקמת מה שעד היום נחשב כאחד הנסים הגדולים ביותר ו

 8 מדינת ישראל חזקה ומשגשגת.

ת אנו מבקשים להשריש את תחושת הגאווה, אותה חשו הדורות הקודמים של היהודים בתפוצוו 9 

 10 עם מדינת ישראל. 

 11 רוצה הוועד הפועל הציוני ,כן-על

(, BDSציוני, כולל בתנועת החרם )-להכשיר את הדור הצעיר להיאבק באנטישמיות ובגל האנטי 12 

 13 בקמפוסים ברחבי ארצות הברית ומחוצה להם.

 14  כן, הוועד הפועל הציוני קורא-על

המחלקה לפעילות באות: לכלל המחלקות בהסתדרות הציונית העולמית, ובפרט למחלקות ה 15 

; המחלקה למאבק באנטישמיות וחוסן קהילתי; המחלקה ציונית בתפוצות ולדוברי צרפתית 16 

לחינוך; המחלקה למפעלים ציוניים; המחלקה לנוער חלוץ ודור המשך והמחלקה לארגון וקשר  17 

ביוני  30למנף  פלטפורמות קיימות ולפתח דרכים חדשות עד לפעול ביחד בכדי עם ישראלים,  18 

, לחזק מנת לחזק את גאוותם היהודית-עללהנחלת המידע והידע למען הדורות הבאים,  2022 19 

להחדיר בהם רוח ציונית; ולספק לדור הצעיר את מודעותם לקשר של העם היהודי לארץ ישראל ו 20 

ידי תנועת החרם -כפי שהן באות לידי ביטוי על מידע נגיש וברור הנותן תשובות ברורות לטענות 21 

(BDS) . פדרציות הציוניות, לטובת הוהתעמולה האנטישמית; ובנוסף, לפתח מאגר מידע נגיש 22 

החברים בתנועה הציונית, כך שיוכלו לנצלם לטובת חינוך והעברת תנועות הנוער והארגונים  23 

 24 המסרים לדור הצעיר באמצעים השונים, כולל מדיה חברתית.

 25 האחריות המנהלית לדברים לעיל ראויה להינתן למחלקה למאבק באנטישמיות וחוסן קהילתי.  

 26 

 27 

הכנת תכנית משותפת ומתוקצבת לשיקום וחיזוק תנועות נוער וגופי  1.3 28 

 29 סטודנטים ציוניים 

 30 מוגשת ע"י שמחה פלבר מטעם הליכוד העולמי

 31 

מזוהות עם ההסתדרות העולמיות ההציוניות תנועות הסטודנטים ותנועות הנוער ו הואיל 32 

ן חוד החנית של העלייה לישראל, הציונות הגאה, והמאבק ללא ההציונית העולמית  33 

 34 פשרות נגד האנטישמיות.

 35 ואנו עדים להחלשה של המסגרות הקיומיות האלה, והואיל



 1 ועד הפועל הציוני דורש

כדי לסייע להם המתמקדות בבני נוער  ותת דחופולהכין תוכני יםהמוסדות הלאומימכל  2 

את תנועות לשקם ולחזק  במאבק באנטישמיות, ותוכנית תקציבית משותפת על מנת 3 

הנוער ותנועות הסטודנטים הציוניות העולמית המזוהות עם ההסתדרות הציונית  4 

 5 העולמית. 

 6 

ידי כח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר -מיות כפי שנוסחה עלישהגדרת האנט 2.2 7 

 8 השואה

 AZM 9 - הציונית האמריקאיתהתנועה מוגשת ע"י 

 10  האנטישמיות מרימה ראש וגואה ברחבי העולם; הואיל

האנטישמיות היתה אחד מהגורמים החזקים ביותר בהם נאבקה התנועה  125-מזה כ הואילו 11 

 12  הציונית;

מדינת ישראל עמדה כמעוז קדמי של המאבק כנגד האנטישמיות והמתקפות ההולכות  הואילו 13 

וגוברות על מוסדות וארגונים יהודיים ברחבי העולם, ומשמשת כמקום מבטח ליהודים בעת של  14 

 15  שקט ובעת מצוקה;

( ניסח ואימץ הגדרה רחבה מכילה IHRA) כח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה הואילו 16 

)דוגמאות טובות ניתן למצוא באתר כח המשימה בכתובת  אנטישמיות מהיל ומכבדת ש 17 

https://www.holocaustremembrance.com/; ) מדינות רבות, ממשלות וארגונים  כאשר 18 

ציבוריים ופרטיים ברחבי העולם כאחד יחד עם ארגונים יהודיים, כדוגמת הסוכנות היהודית  19 

 20 לארץ ישראל, אימצו הגדרה זו;

ופנתה בקריאה  2019התנועה הציונית האמריקאית אימצה את ההגדרה כבר בשנת  הואילו 21 

 22 הגדרה זו; לכלל הארגונים הציוניים החברים בתנועה לאמץ 

 23 הוועד הפועל הציוני מאמץ ,כן-על

את הגדרת האנטישמיות כפי שנוסחה על ידי כח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה, על  24 

הדוגמאות שבה. בנוסף קורא הוועד הפועל הציוני לפדרציות הציוניות, לארגונים ציוניים  25 

כן, -מץ הגדרה זו גם כן. יתר עלעולמיים ולשאר ארגונים המיוצגים בקונגרס הציוני העולמי לא 26 

אנו קוראים לכלל הנציגים הציוניים לעודד את מדינותיהן לאמץ באופן רשמי את ההגדרה של  27 

 28  ידי כח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה. -מהי אנטישמיות כפי שנוסחה על

https://www.holocaustremembrance.com/


 BDS 1נגד תומכי  םקונקרטיי צעדים 2.3

 2 מטעם הליכוד העולמי מוגשת ע"י עו"ד נילי נאהורי

, תוהאנטי ישראלי תהאנטי יהודי BDS –תופעת ה חלה עלייה ברחבי העולם של והואיל  3 

 4 , על כןBDS –וההסתדרות הציונית העולמית הינה מחויבת למאבק ב 

 5 הציוני מחליט כי: הוועד הפועל

ימליצו  וההנהלה המורחבת ההנהלההוועד הפועל הציוני, ההסתדרות הציונית העולמית,  6 

כל המפעלים בראל, ישארץ סוכנות היהודית לבלנציגינו בקרן הקיימת לישראל )קק"ל(,  7 

כל הגופים האחרים המפורטים בחוקת ההסתדרות בהציוניים, האיגודים הציוניים העולמיים ו 8 

 9 כספים ל: ולהקצות לפעולהציונות, 

(i)  של ישראל להגברת המאמצים ולהאיץ בממשלות ברחבי העולם ובמוסדות הלאומיים 10 

ובדמוניזציה של ישראל, לרבות  BDS-להגביר את מאמציהם להילחם באנטישמיות וב 11 

על  ההגנכן , וBDS -ה נגדכ הבאמצעות חקיקה ואכיפה של חוקים ומדיניות חזק 12 

 13 ישראלים.-זכויות אזרח לסטודנטים יהודים ופרו

(ii) וה ןלחשוף ולנטרל קשרים בין ארגוני טרור כמו החזית העממית לשחרור פלשתי-BDS 14 

 15 וקבוצות שנאה אחרות נגד ישראל;

(iii)  לחשוף ולנטרל מימון זר של קבוצותBDS 16 ישראליות אחרות.-וקבוצות אנטי 

(iv) ב  קלארגן מסע הסברה ציבורי במטרה לשכנע ממשלות זרות להיאב– BDS , בין היתר 17 

 18 .ואכיפת חוקים אלו בנחישות BDS -באמצעות חקיקה של חוקים נגד ה

(v)  לארגן מסע הסברה ציבורי במטרה לשכנע ממשלות זרות לקרוא לממשלת ישראל 19 

ואכיפת חוקים  BDS -בין היתר באמצעות חקיקה של חוקים נגד ה, BDS –ב  קלהיאב 20 

 21 .אלו בנחישות

 22 

 23 

 24 סוגיית חינוך ציוני 3.1

 AZM 25 - התנועה הציונית האמריקאיתמוגשת ע"י 

 26 

 27 הואיל ו

, אנו עדים לפערים הולכים 75-עצמאותה הבזמן שמדינת ישראל מתקרבת אל עבר חגיגות יום  28 

וגדלים בין הידע בציבור הכללי על ההיסטוריה שלה ועל סיפור המאבק על הקמתה של מדינת  29 

אנו עדים לכך שהפערים הללו כוללים את נסיבות הגדרתה של מדינת ישראל כבית   ישראל; 30 

 31 לאומי לעם היהודי ועל חשיבותה של ישראל ליהודים בתפוצות.

דור צעיר של יהודים עתיד לרשת את מקומנו  והנגשת מידע הם הדרך לצמצום פערים;חינוך  32 

ולהוביל את המוסדות והארגונים ברחבי העולם היהודי. לדור זה מתודולוגיה ייחודית לגזירת  33 

 34 מידע ולהפצתו.

 35  כן, הוועד הפועל הציוני קורא-על



נוכחות משמעותית במדיה  להסתדרות הציונית העולמית לפעול דרך המחלקות השונות לפתח 1 

 2 בדגש על הפלטפורמות הקיימות בהסתדרות הציונית העולמית החברתית על כל גזרותיה

ותנועות הנוער  ולדאוג למימון הפעילות בשיתוף פעולה עם הפדרציות הציוניות ברחבי העולם 3 

הודים, י-את החומרים וליידע את הדור צעיר, יהודים ולא מנת להנגיש-, עלהציוניות העולמיות 4 

על ההיסטוריה בת אלפי השנים של  על ההיסטוריה של הציונות והקמתה של מדינת ישראל; 5 

ועל התמיכה הבינלאומית והמסמכים המעידים על  העם היהודי והקשר שלו לארץ ישראל; 6 

 7 זכותם של היהודים על הארץ בתמיכת החוק הבינלאומי. 

ת הנוער וגופים נוספים כדוגמת להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, תנועו אנו פונים 8 

ממשלת ישראל, הקרן הקיימת לישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל ושאר מוסדות  9 

 10 רלוונטיים לסייע בהפצת המידע.

 11 

 12 קידום חינוך ציוני ויהודי למניעת אנטישמיות 3.2  

 13 קואליציית ארגון ציוני אמריקה, והליכוד העולמיליז ברני מטעם על ידי  מוגשת

 14 

וחינוך ציוני ויהודי חיוני להבטחת המשכיות הזהות הציונית והעם היהודי, ולמלחמה  הואיל 15 

 16 באנטישמיות;

 17 הציוני מחליט כי: הוועד הפועל

של ההסתדרות  המחלקה לפעילות ציונית בתפוצות ולדוברי צרפתיתמחלקות החינוך ו 18 

יפעלו להבטיח   וההנהלה הפנימית והחיצונית העולמית ועד הפועל הציוניהציונית  19 

 20 שהמחלקות לענייני חינוך ותפוצות של ההסתדרות הציונית יקדמו תמיד חינוך ציוני ויהודי. 

 21 

 22 קידום הכשרה נגד דעות קדומות, אפליה, הסתה ושנאת חינם 3.3

 23 מרכז-בשם סיעת ארצנו מוגשת ע"י דקל חומש

 24 

וכתנועה ציונית, אנו שואפים ליצור חברה צודקת ומכילה שבה לכל הפרטים יש  הואיל 25 

הזדמנות להצליח. אנו שואפים לשקף מגוון רחב יותר של זהויות במרחבים היהודיים והציוניים  26 

 27 שלנו;

וצורות אחרות של אפליה, הקהילות  ובגלל גזענות, הומופוביה, פערי דורות, גיליזם והואיל 28 

שלנו אינן שלמות עד שכולם חווים תחושת שייכות בתוך התנועה הציונית. כתנועה, אנו  29 

תומכים בישראל ובציונות המכילה ומשקפת מגוון רחב של זהויות ואתניות. אנו מקבלים על  30 

 31 ת שלנו;את האחריות של בניית בריתות ומערכות יחסים הן בתוך ומחוץ לקהילו נועצמ

ואוכלוסיות יהודיות כגון יהודים מעדות שונות, יהודים מקהילת הלהט"בק+, יהודים  והואיל 32 

גזעיות, בני דור המילניום, -שחיים עם מוגבלות פיזית, נפשית או שכלית, משפחות רב 33 

אוכלוסיות יהודיות מזדקנות במיוחד, אך לא רק בתפוצות, יהודים שאינם קשורים וללא  34 

דתיות -ראה יהודית קהילתית, והצרכים המתפתחים של זוגות ומשפחות ביןסביבה בעלת הש 35 



ומזוהות מעורבות, כמו גם יהודים מבחירה ואלה החוקרים את היהדות, דורשים את תשומת  1 

 2 הלב הממוקדת שלנו;

המייצגים אותנו בפני הקהילות היהודיות וברחבי  -ואנו רוצים שהשליחים שלנו  והואיל 3 

, ויבינו  לו לקבל גישה ולהביא את ישראל והציונות לכל הקהילות היהודיותייצגו ויוכ -העולם  4 

 5 את הנושאים והאתגרים ברחבי הקהילה היהודית; 

 6  ( 2על כן מחליט הועד הפועל הל"ח )

יעברו הכשרה בחינוך לסובלנות ופלורליזם נגד אפליה ונגד  המוסדות הלאומייםכי כל שליחי  7 

 anti-bias 8)שנאה וגזענות לפני תחילת שליחותם. שליחים יעברו הכשרה נגד אפליה וגזענות )

curriculum ,של  האנטישמיותלהגדרת  ובהתייחסותIHRA  ,:9 הכוללות 

 10 הבנת מימדי הזהות השונים; •

 11 להטייה, גזענות ואפליה; לימוד ויישום מונחים בסיסיים הנוגעים •

 12 הגברת ההבנה של השפעת התרבות וההבדלים על התקשורת הבינאישית; •

זיהוי, הכרה והתמודדות עם בריונות, הטיה, גזענות ואפליה בעצמם, באחרים  • 13 

 14 ,ובמוסדות

 IHRA 15הגדרת העבודה של  לפיציונות -יכירו ברבדים השונים של האנטישמיות והאנטי •

 16  .וכיצד להגיב להם

 17 ים רלוונטיים שייקבעו, אך יהיו חלק מהדרישות/ההכשרה תיעשה על ידי ארגון/ים עצמאי

 18 המוקדמות להיות שליח/ה.

 19 

 20 

 21 תיעוד אנטישמיות 4.1

 22 מרכז-מוגשת ע"י דקל חומש בשם סיעת ארצנו

ורתה עם הזמן, וכיום היא נוטה להגדיל את והאנטישמיות משתנה בעוצמתה ובצ הואיל 23 

עוצמתה ותדירותה הן בעולם הפיזי, הן בעולמות הדיגיטליים והן בכל הקשת האידיאולוגית,  24 

אנו מאמינים כי יש צורך שהצ"ע תקדם, עצמאית ו/או תוך שיתוף פעולה עם גורמים נוספים,  25 

מיות המתבטאות ברחבי את איסוף הנתונים וניתוחיהם בנוגע למגמות השונות של אנטיש 26 

 27 ציונות.-העולם, תוך התמקדות מיוחדת במפגש בין אנטישמיות לאנטי

 28 

ואנו יודעים כי אנטישמיות יכולה להתחזות לעתים קרובות לביקורת על ישראל  והואיל 29 

 30 ציונות, אך זה לא תמיד המצב. -ולאנטי

 31 

ומאמצינו כהסתדרות הציונית העולמית יתחזקו על ידי עבודה באמצעות קואליציות  והואיל 32 

 33  ,ושותפויות כולל קשת רחבה של ארגונים

 34 

 35 ( 2על כן מחליט הועד הפועל הל"ח )

 36 

להמליץ על הקמת גוף כלל עולמי שיצפה ויתעד את המגמות המשתנות, הפעילויות  א 37 

ה יהיה מורכב ממומחים ואנשי מקצוע ציונית. גוף ז-והשיח לגביי אנטישמיות ואנטי 38 



בתחום שישתפו פעולה לאיסוף מסד נתונים עולמי ובנוסף גוף זה יתרום לדוח שנתי  1 

 2 על אנטישמיות.

נאותים )אנושיים המשאבים לבחון מהם ה ההסתדרות הציונית העולמית צריכה ב 3 

לפעולה להקמת גוף זה ולשותפויות הנגזרות ולהציע מסגרת זמן הנדרשים וכספיים(  4 

 5 ויישום.

 6 

 7 

 8 שותפויות וקואליציות במאבק באנטישמיות 4.2

 9 מרכז-בשם סיעת ארצנו מוגשת ע"י דקל חומש

 10 

והאנטישמיות נמצאת במגמת עלייה ברחבי העולם ומקבלת ביטוי במרחבים שונים  הואיל 11 

 12 ועל בסיס אידיאולוגיות שונות ומגוונות;

 13 פעולה למלחמה באנטישמיות; תוכניתוהאיחוד האירופי אימץ לראשונה  והואיל

בעניינים הנוגעים לאנטישמיות הוא בעל חשיבות רבה, וערך העבודה הקואליציוני  והואיל 14 

 15 ,כמוצלחים ומודלים קיימים של שותפות הוכחו

 16 

 17 ( 2על כן מחליט הועד הפועל הל"ח )

מתודולוגיה/אסטרטגיה קולקטיבית לזיהוי  שעל הסתדרות הציונית העולמית לקבוע א 18 

 19 השותפים המוסדיים/ארגוניים איתם נפעל להילחם באנטישמיות;

ההסתדרות הציונית העולמית תיצור כוח משימה עם נציגי ישראל והתפוצות כדי  ב 20 

ותגדיר את התוכן והאופי  ,ניתן לעבודאת הארגונים והמוסדות השותפים איתם  לבחון 21 

ציוני הבא, לקונגרס ה למשלחתכוח המשימה ידווח על ממצאיו  של כל שותפות. 22 

חודשיים לפני הקונגרס הציוני, כך שהקונגרס יוכל לעבור על הממצאים ולהחליט  23 

 24 במהלך הקונגרס עם איזה ארגונים ההסתדרות הציונית העולמית תעבוד.

 BDS. 25ההסתדרות הציונית העולמית לא תחבור לאף ארגון שתומך  בשום סוג של  ג

 26 

 27 

 28 

 29 הביטויקונצנזוס יהודי על אנטישמיות וחופש  4.3

 30 מרכז-בשם סיעת ארצנו מוגשת ע"י דקל חומש

 31 

 32 ו:  הואיל

 33 ליהודים יש אינטרס קולקטיבי להכיר באנטישמיות ולהתנגד לה; .1

 34 רצויה הסכמה רחבה וברורה בקהילה היהודית לגבי מהי אנטישמיות; .2

רצויה הסכמה רחבה וברורה בקהילה היהודית נגד גזענות וצורות אחרות של אפליה  .3 35 

 36 בלתי צודקת;



רצויים קווים אדומים ברורים המתארים את מה שלא מקובל, בהסכמה רחבה, בתוך  .4 1 

 2 הקהילה היהודית;

רצוי שתהיה הסכמה רחבה בתוך הקהילה היהודית ששיח שאינו חוצה קווים אדומים  .5 3 

ברורים אלו הוא לגיטימי לחלוטין ומוגן על ידי הכללים והנורמות של חופש הביטוי  4 

 5 והדיון החופשי;

ש ביטוי, כפי שמוצג בהחלטה זאת, אינו יכול לעמוד בסתירה לחוקים המושג חופ .6 6 

 7 באנטישמיות. םמקומיים שנועדו להילח

 8 

 9 כי: (2על כן מחליט הועד הפועל הל"ח )

לאנטישמיות מציב אדם או מוסד יהודי מחוץ  IHRA-סירוב לאשר את הגדרת ה .1 10 

 11 לקונצנזוס היהודי, בהתחשב:

 12 ציונית-אנטיכאישור מינימלי שאנטישמיות  IHRAשאנו מבינים את הגדרת  .א

 13 קיימת והיא משמעותית

 14 וכי מובן להורות על פסיקה של כל מקרה על פי הקשרו הכולל .ב

 15 ולאור ההגנה המפורשת של ההגדרה על ביקורת על ישראל .ג

תינקט זהירות רבה בהגעה להסכמה בתוך הקהילה היהודית על מהו אנטישמי,  .2 16 

צון להכריז על משהו אנטישמי מאשר להיות מוכנה והקהילה תעדיף לטעות בחוסר הר 17 

 18 מדי להגדיר מישהו כאנטישמי בטרם עת

כאשר יש קונצנזוס בקהילה היהודית שמישהו מהווה איום אנטישמי משמעותי אז  .3 19 

הקהילה תתכנס ותשתמש בכל כוחה כדי להגן על עצמה מפני האיום על ידי: א. לדבר  20 

 21 כקהילה

 22 יות בנוגע לאיום האנטישמיב. לארגן ביקורת ופעולות חינוכ

 23 ג. לשתף פעולה כנגד הגורם האנטישמי

 24 ד. אם יש צורך, להיערך לזמן שבו עשויה להידרש הגנה פיזית על הקהילה 

. סירובם לאשר את התנגדותם לגזענות ולתצורות אחרות של אפליה בלתי צודקת 4 25 

 26 יעמידו אדם או מוסד יהודי מחוץ לקונצנזוס היהודי

אנטישמיות, או גזעניות, או תומכות בתצורות אחרות של אפליה בלתי . דעות שאינן 5 27 

צודקת, פתוחות לביטוי חופשי ולוויכוח  בתוך הקהילה היהודית מבלי שאנשים  28 

המביעים דעות כאלה יטופלו כאילו הם מחוץ לכללים או לנורמות של הקהילה  29 

 30 היהודית 

היה רחב, ברור וחזק, וכי יהודים . הבטחת הקונצנזוס היהודי נגד כל סוגי האנטישמיות י6 31 

המאמצים את האנטישמיות, סובלים או מכשירים את האנטישמיות, יוכרו כשוליים  32 

 33 בקהילה היהודית

עדיפות ליחסים טובים עם ממשלות מתן פיתוי לפני הישראל לעמוד בלקרוא ל. 7 34 

 35  :נגד אנטישמיותבמאבקן אנטישמיות על פני אחריותה לעמוד לצד קהילות יהודיות 



א. להוכיח ממשלות כאלה בגין פעולותיהן האנטישמיות, ולסרב לסייע לפוליטיקאים   1 

אנטישמיים המכסים על מעשיהם האנטישמיים באמצעות מערכת יחסים טובה עם  2 

 3 ישראל. 

 4 ב. להוכיח ממשלות שתומכות באנטישמיות במדינתם

ג. לסרב לאשר לממשלות שכאלה לכסות על הפעולות האנטישמיות שלהן באמצעות  5 

 6 יחסים טובים עם ישראל. 

 7 

 8 

 9 

 10 *קידום אבחנת האנטיציוניות 4.4

 11 מרכז-מוגשת ע"י דקל חומש בשם סיעת ארצנו

 12 

והוראה ברמת תארים מתקדמים חשובה במיוחד בטיפוח רמת הבנה מתוחכמת אצל  הואיל 13 

צריכים להבין את מה הם תלמידים שכבר חוו סביבה עוינת שולטת ברמת התואר הראשון ו 14 

 15 שחוו;

כניות קיימות לתואר ראשון, ויש עבורם מעט מדי ווצעירים נפגעו במידה רבה מת והואיל 16 

פשר למידה הדרושה להם כדי לבטא את חוויותיהם אל מול תכניות לתואר שני, שיכולות לא 17 

 18 ציונות ואנטישמיות עכשווית; אנטי

 19  (2על כן מחליט הועד הפועל הל"ח )

 20 מביקורתציונות כהשקפת עולם או אידיאולוגיה נבדלת  לקדם את המודעות לכך שהאנטי

 21 ספציפית, לגיטימית או רציונלית על הציונות או על ישראל.

ציונות כתשובה ל"שאלה היהודית" לא לגיטימית,  להתייחס לסוג זה של אנטימחליט ועוד  22 

שבמובנים רבים ממשיכה עם תשובות אנטישמיות ישנות יותר ל'שאלות היהודיות' של  23 

 24 תקופות קודמות. 

להסתדרות הציונית העולמית ולמחלקות הרלוונטיות בהצ"ע לתמוך כלכלית במחקר  קוראו 25 

ציונות הזו. בפרט, אנו קוראים להנהלה  את דרך הבנת האנטי ובחינוך האקדמיים התואמים 26 

הציונית לזהות מקורות מימון שניתן להעמיד לרשותם תכניות לתארים מתקדמים בנושא  27 

ואנטישמיות עכשווית שיכולים להתחיל לטפח את הדור הבא של חוקרי  אנטי ציונות 28 

 29 אנטישמיות.

 30 

 31 אמיתית )כלומר, התנגדות לביטויים ממשיים של ציונות( לבין אנטיציונות -החלטה זו מבדילה בכוונה בין אנטי *

שאין לה קשר אמיתי לדרכים המגוונות שבהן  ,ציונות המתיימרת להתנגד לציונות מפוברקת, לציונות ולישראל 32 

 33 יהודים מבינים את מערכות היחסים שלהם לישראל ולציונות.

 34 

 35 

 36 



 1 ואחדות העם היהודי בישראל ובתפוצות אנטישמיות, עמיות 5.2

 2 מרצ-מרכז וסיעת יש עתיד-הרב מאוריסיו בלטר מטעם סיעת ארצנו על ידי תמוגש

 3 

והאנטישמיות הגואה פוגעת ומסכנת את כלל היהודים בעולם על כלל תפוצותיהם,  הואיל 4 

 5 ;כולל ישראלים בתפוצות וכולל תושבי מדינת ישראל

ולמען המאבק באנטישמיות נדרש העם יהודי, בישראל ובתפוצות, לאחדות מטרה  והואיל 6 

 7  ;ולאחדות פעולה

ולמען אחדות המטרה ואחדות הפעולה במאבק באנטישמיות, יש לחזק את הזיקה  והואיל 8 

ההדדית בין הציבור היהודי בישראל לציבור היהודי בתפוצות מתוך כבוד הדדי ומתוך אמונה  9 

ורל של כלל חלקי העם היהודי ומתוך ראייה משותפת של אתגרי העם עמוקה בשותפות הג 10 

היהודי והבנה כי השותפות בין הציבור היהודי בישראל לציבור היהודי בתפוצות הינה נכס  11 

 12 ;אסטרטגי לכלל היהודים ובפרט במאבק באנטישמיות

להיות ומדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי וככזו תפקידה בין היתר  והואיל 13 

פעילה מרכזית בטיפוח עמיות יהודית ובכלל זה העמקת הקשר והזיקה ההדדית בין ישראל  14 

 15  ;והתפוצות

העמידה זה מכבר את טיפוח העמיות היהודית כיעד לארץ ישראל והסוכנות היהודית  והואיל 16 

אסטרטגי; וממשלת ישראל, באמצעות משרד התפוצות ומשרד החינוך, הגדירה את נושא  17 

המוסדות ווההסתדרות הציונית העולמית  ,ודית כנושא וערך מרכזי שיש לקדמוהעמיות היה 18 

( עוסקות בחינוך יהודי ציוני, בכל לארץ ישראל )קק"ל, קה"י והסוכנות היהודית הקשורים לה 19 

 20  ;הקשריו והיבטיו

היהודית כערך מאחד בצד הכלה  והמאבק המשותף באנטישמיות מחייב חיזוק העמיות והואיל 21 

 22   ,של דעות שונות בעם היהודי ובתנועה הציונית.

 23 הציוני מחליט כי: הוועד הפועל

ההסתדרות הציונית העולמית תרחיב ותעמיק את פעילותה בתחומי העמיות היהודית, החיבור  24 

גווניה,  בין מדינת ישראל והציבור היהודי בישראל על כל גווניו לבין יהדות התפוצות על כל 25 

והכל לפי  ההיכרות, הזיקה והכבוד ההדדי בין כלל חלקי העם היהודי בישראל ובתפוצות 26 

 27 .עקרונות הציונות

 28 

 29 

 30 הצעה לתיקון תקנון הוועדה לענייני תקציב וכספים

מוגשת ע"י ועדה הנהלתית בהשתתפות יו"ר ועד הפועל הציוני ויושבי ראש הוועדה לענייני  31 

 32 תקציב וכספים

 33 

תקנון הוועדה המתמדת לענייני תקציב וכספים אשר בתוקף יוחלף על ידי התקנון מוצע כי  34 

 35 שנוסחו מובא להלן:

 36 



 1 הוראות יסוד

 2 

כל ההגדרות בתקנון זה תהיה להן המשמעות, שניתנה להן בחוקת ההסתדרות הציונית  3 

 4 העולמית. 

 5 

 6 שם הוועדה: ״הוועדה המתמדת לענייני תקציב וכספים של הוועד הפועל הציוני״ .1

 7 )להלן: ״הוועדה״(.

 8 

 9 מינוי חברי הוועדה: .2

 10 

יושב ראש ההנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית לאחר התייעצות עם יושב   2.1 11 

ראש הוועד הפועל הציוני, ימנה את החברים ויושבי הראש של הוועדה, לא יאוחר  12 

 13 משלושים יום מתום קונגרס ציוני. 

ישראל ואחד המתגורר ראשות הוועדה תהיה ע״י שני יושבי ראש, אחד תושב  2.2 14 

 15 בחו״ל.

 16 חברות בוועדה תכלול שליש מישראל, שליש מארה״ב ושליש משאר העולם. 2.3

יחד עם חברי הוועדה ימנה יושב ראש ההנהלה ממלאי מקום ממלאי המקום  2.4 17 

 18 יוזמנו לכל ישיבות הוועדה כמשקיפים. 

לא משתתף מסיבה כל שהיא חבר בישיבת הוועדה, ימלא את מקומו ממלא מקום  2.5 19 

עתו שמונה על ידי החבר ובאין מינוי כזה, ממלא מקום שנקבע על ידי הסיעה מסי 20 

 21 אותה מייצג החבר.

 22 בעת מילוי מקומו, יהיה לממלא מקום חבר כל הזכויות של חבר. 2.6

 23 

 24 הוועדה תורכב על בסיס כוחן של סיעות הוועד הפועל הציוני. .3

 25 

 26 הוועדה.עובדי המוסדות הלאומיים וחברות בת שלהם לא יכהנו כחברי  .4

 27 

 28 תקופת כהונתה של הוועדה תהיה מיום מינוי חבריה ועד למינוי וועדה חדשה. .5

 29 

יושבי ראש הוועדה יכולים להזמין משקיפים לישיבות הוועדה לפי הצורך ובהתאם  .6 30 

 31 לנושאים שעל סדר יום הוועדה.

 32 

 33 היקף פעילותיה של הוועדה

 34 

 35 בתחום סמכותה של הוועדה נכללים המוסדות הבאים:

 36 ;הציונית העולמית ההסתדרות

 37 ;הקרן הקיימת לישראל

 38 קרן היסוד. 

 39 



 1 הליכי הדיון

 2 

על יסוד הצעות המוסד, תדון הוועדה על ענייני תקציב וכספים של אותו מוסד ובכלל  .7 3 

זה בהצעת התקציב השנתית והצעות לשינוי ועדכון התקציב במהלך השנה. הצעת  4 

התקציב השנתי, וכל שינוי מבוקש, תישלח לוועדה בעברית ובאנגלית, בלוח זמנים  5 

ימים לפני מועד  14מסודר לכל הפחות שיאפשר לוועדה ללמוד, להתייעץ ולקיים דיון  6 

 7 הדיון. 

הוועדה תבחן את ההצעה ותגיש המלצותיה להנהלת המוסד. המלצות הוועדה יונחו  .8 8 

 9 על שולחן ההנהלה לקראת הדיון. 

הנהלת המוסד תדון בהערות הוועדה ואם וככל שיוצעו גם בשינויים המוצעים על ידי  .9 10 

כויותיה. למען הסר ספק, לא יובא הוועדה ותאשר את התקציב בהתאם לנוהליה וסמ 11 

 12 לעיל.  7טרם שהוגש לוועדה כאמור בסעיף  -לאישור או הצבעה בהנהלה תקציב 

 13 

 14 התקציב המאושר של כל מוסד יובא לידיעת הוועדה. .10

 15 

לפי הצעת ההנהלה, תהיה הוועדה רשאית לדון על העברות תקציביות בין הסעיפים  .11 16 

אחוז מסך התקציב.  1ם שהוא מעל הראשיים בתקציב השנתי שאושר כאמור, בסכו 17 

ההנהלה תהיה רשאית להחליט על העברות תקציביות בין כל סעיפי התקציב השנתי  18 

לא  –מתחת לסכום זה, ללא דיון בוועדה, ובלבד שהחלטת ההנהלה ל העברה כאמור  19 

ימים מיום שנמסרה לוועדה הודעה על העברה  10תיכנס לתוקפה אלא לאחר שחלפו  20 

יחולו ההוראות  -בוועדה בבקשה להעברות תקציביות בין סעיפים כאמור. על דיון  21 

 22 בתקנון זה, בשינויים המחוייבים.

 23 

הודעת ההנהלה תועבר ליושבי ראש הוועדה תוך שבוע מיום קבלתה. לא התקבלה  24 

ימים מיום שההודעה הועברה  10עמדת הוועדה, יראו את השינוי כמאושר בחלוף  25 

 26 ליושבי ראש הוועדה. 

 27 

וללת של ההנהלה ומחלקותיה חייבת להשתקף בתקציב וגם בדברי הפעולה הכ .12 28 

 29 הסבר.

 30 

לפני הגשת הצעת התקציב לדיון בוועדה, תציג הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית  .13 31 

בפני הוועדה תכניות המדיניות הכספית לשנת התקציב ופירוט הכנסות צפויות. לגבי  32 

בנות, יש לציין את מידת הכנסות שאינן מהממשלה, מהמוסדות הלאומיים ומחברות  33 

 34 הוודאות לקבלתן.

 35 

 36 הוועדה רשאית לדרוש מהמוסדות הנ״ל: .14

 37 הסברים לכל פרטי התקציב המוצעים. 14.1

 38 דין וחשבון על פעלותיהם וכל פעולות הגופים בהם הם משתתפים. 14.2

 39 



 1 

 2 דרכי פעולתה של הוועדה

 3 

לפי הזמנת נשיאות הוועד הפועל, תקיים הוועדה את ישיבתה הראשונה לא יאוחר  .15 4 

 5 משלושים יום לאחר מינוי חבריה. 

 6 

הוועדה רשאית להקים מתוכה וועדות משנה בהתאם לצורך לעניינים הקשורים  .16 7 

 8 לשטחי פעולותיה. החלטות וועדות המשנה טעונות אישור הוועדה.

 9 

ישיבה, כל אימת שהדבר יראה להם והם חייבים יושבי ראש הוועדה רשאים לכנס  .17 10 

 11 לכנסה, אם יידרש לכך על ידי ההנהלה או על ידי שליש מחברי הוועדה.

 12 

 13 לחוקיות הישיבה דרושה נוכחותם של למעלה משליש ממספר חברי הוועדה. .18

 14 

כל חבר הנהלה וכל מנהל מחלקה  לישיבות הועדה,יושבי ראש הוועדה רשאים להזמין  .19 15 

 16 וסדות להשיב לשאלות הוועדה.או יחידה של המ

 17 

יום מיום המינוי, על מסמך  30 -חברי הוועדה יחתמו עם מינויים ולא יאוחר מ .20 18 

 19 התחייבות להימנע מניגוד עניינים ושמירת סודיות. 

 20 

 21 החברות בוועדה פוקעת: .21

 22 בהתפטרות של חבר מהוועדה. 21.1

ת בפסילתו של חבר לשמש במשרה או בתפקיד בגוף או מוסד ציוני על ידי בי 21.2 23 

 24 הדין    הציוני העליון.

 25 

חבר וועדה שלא השתתף בשלוש ישיבות רצופות או לא חתם על מסמך ניגוד עניינים   .22 26 

תוך שלושים יום מיום מינויו, תפקע חברותו ובמקומו ימונה ממלא מקום מסיעתו,  27 

 28 לעיל. 3באישור נשיאות הוועד הפועל הציוני ובכפוף לאמור בסעיף 

 29 

הוועדה מכל סיבה שהיא, מינוי חבר במקומו יהיה בהתאם פקעה חברותו של חבר  .23 30 

 31 לעיל. 2לאמור בסעיף 

 32 

ההנהלה תעמיד לרשות הוועדה מזכיר ותושיט את כל העזרה הטכנית הדרושה  .24 33 

 34 לעבודתה.

 35 

 36 דוחות

 37 

ההנהלה תגיש לוועדה בתום כל שנת כספים דין וחשבון על ניצול התקציב והוועדה  .25 38 

 39 ן וחשבון בכתב על פעולותיה. תגיש לכל מושב של הוועד הפועל די



 1 תיקונים עקיפים:

 2 

 3 תיקוני חוקה: .1

 4 

 5 )א( בחוקה. 2א׳, פיסקא  30מחיקת סעיף  1.1

" לא תאשר ההנהלה תקציב או כל  -)ב( יתוקן ויכתב כך   2א' פיסקא  30סעיף  1.2 6 

הוצאה כספית שאינה עולה בקנה אחד עם העקרונות שהנחה הקונגרס או הוועד  7 

 8 הפועל " .

 9 הוועד הפועל הציוני:תיקון תקנות  .2

 10 ״הוראות מיוחדות בדבר הדיון בענייני תקציב וכספים״ תימחק. 22תקנה 

 11 

 12 

 13 

 14 בחירת פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית

, בעניין בחירת פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית להחלטת הקונגרס הציוני הל"ח בהמשך 15 

( ובהתאם 2021וממלא מקומו והחלטת הוועד הפועל הציוני )משאל בכתב סיון תשפ"א, יוני  16 

 17 , מוחלט להאריך התקופה לבחירת הפרקליט וממלא מקומו עד 1, פסקה א' 30לסעיף 

 18 .2022מרץ  31ליום 

 19 

 20 דברי הסבר 

הוועד הפועל הציוני לבחור בפרקליט ההסתדרות הציונית העולמית הקונגרס הציוני הסמיך את  21 

יום מסיום הקונגרס, וזאת באמצעות עריכת הצבעה בכתב של חברי הוועד  90וממלא מקומו בתוך  22 

( בתקנות הוועד הפועל הציוני. בהמשך החליט הוועד  9)  18הפועל הציוני, בהתאם לאמור בתקנה  23 

 24 .31.10.2021אריך התקופה  עד ליום הפועל הציוני , במשאל בכתב  לה

 25 דבר המצריך ארכה.   ,נמשכים המאמצים לאיתור מועמדים/מועמדות שיזכו  להסכמה רחבה

 26 

 27 הצבעה בעניין הארכת התקופה לבחירת הפרקליט וממלא מקומו

בהמשך להחלטת הקונגרס הציוני הל"ח ולהחלטה קודמת של הוועד הפועל הציוני ובהתאם  28 

לחוקה, מוחלט להאריך התקופה לבחירת הפרקליט וממלא מקומו   1פסקה , א' 30לסעיף  29 

 30 31.3.2022עד ליום 


