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 החוקה של
ההסתדרות הציונית 

 העולמית
 והתקנות לביצועה

 
)נובמבר  3על הציוני הל"ה/כפי שהתקבלה במושבי הוועד הפו

(, 2010)יוני  , הקונגרס הציוני הל"ו(2009)יוני  4הל"ה/( ו2008
)יוני  3הל"ו/( 2011)יוני  2הל"ו/הציוני מושבי הוועד הפועל בו

 3, הל"ז/(2015)פברואר  5ו/, הל"(2013)נובמבר  4הל"ו/, (2012
אוקטובר ) 5ז/", הל(2018)אוקטובר  4, הל"ז/(2017)נובמבר 

 (2010ועל פי החלטת בית הדין הציוני העליון )ינואר  (2019
 

 2019נובמבר  מעודכןנוסח 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ההסתדרות הציונית העולמית
 ירושלים
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 פרק א'
 השם;  התכנית;  צורת הארגון

 
 1סעיף       

 ות הציונית העולמית". שם הארגון הוא "ההסתדר השם
 
 2סעיף    

 1פיסקא  התכנית
 בבאזל התכנית הציונית הוגדרה על ידי הקונגרס הציוני הראשון –הציונית 

 כדלקמן:  "הציונות שואפת להקים לעם ישראל בית מולדת בארץ ישראל   תכנית ירושלים
  מובטח על ידי משפט הכלל".  

 
      2פיסקא   

ד כפי שהוגדרה על ידי הוועד הפועל תוכנית ירושלים תשס" 
 הינה כדלקמן: 3הציוני הל"ד/

  
הציונות, תנועת השחרור הלאומי של העם היהודי, הביאה 
להקמתה של מדינת ישראל ורואה במדינת ישראל יהודית, ציונית 

המשותפת של העם  דמוקרטית ובטוחה, את הביטוי לאחריות
 היהודי להמשך קיומו ועתידו.

 
 :יונות הםיסודות הצ 

 
 –, זיקתו למולדתו ההיסטורית אחדותו של העם היהודי .1

ומרכזיותה של מדינת ישראל וירושלים בירתה ארץ ישראל 
 בחיי העם.

 
 הישראלית. ושילובה בחברה  לישראל עלייה מכל הארצות .2

 
ציונית ודמוקרטית -ביצורה של ישראל כמדינה יהודית .3

כיבוד  על רוחני המושתתת -ועיצובה כבעלת ייחוד ערכי
חזון הנביאים, גוניות בעם היהודי, ועל -הדדי של הרב

 כחברת מופת, השואפת לשלום ותורמת לתיקון עולם.
 

הבטחת עתידו וייחודו של העם היהודי על ידי קידום חינוך  .4
יהודי, עברי וציוני, טיפוח ערכי רוח ותרבות יהודיים 
 והנחלתה של הלשון העברית כשפתו הלאומית.

 
רבות ההדדית היהודית, הגנה על זכויות היהודים טיפוח הע .5

האינטרסים הלאומיים ציוניים של  כיחידים וכלאום, ייצוג
 העם היהודי ומאבק בכל ביטויי האנטישמיות.

 
 
 
 

 יישוב הארץ כביטוי להגשמה ציונית הלכה למעשה. .6
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 א 2סעיף 
 2019, אוקטובר 2012תיקון יוני 

 
 ד של צדק, שוויון ודמוקרטיההציונות היא תנועה הדוגלת בעקרונות יסו אופי

 .או נטייה מינית או מגדר ושוללת הפלייה מטעמי מוצא, לאום או גזע  הציונות
יבת למסמך המכונן של מדינת ישראל, הוא מגילת העצמאות מחוציונות ה

 ולערכי היסוד של מדינת ישראל המגולמים בה.
 

  3סעיף                                הגדרות
 2017תיקון נובמבר   
האמור בחוקה זו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר  

 ן בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. נעשה מטעמי נוחות בלבד ואי
 
 למונחים הנקובים להלן תהייה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם כן  

 מתבררת משמעות אחרת מההוראה גופא או מהקשר העניינים:   
 פירושו הקונגרס הציוני; –"הקונגרס"  
 פירושו הוועד הפועל הציוני; –"הוועד הפועל"  
ההנהלה המצומצמת של ההסתדרות הציונית העולמית פירושו  –"ההנהלה"  

להלן אלא אם נאמר מפורשות שהכוונה  1, פיסקא 41כהגדרתה בסעיף 
, פיסקא 41להנהלה המורחבת של ההסתדרות הציונית על פי הגדרתה בסעיף 

 להלן; 2
ציונים יחידים המצטרפים להסתדרות הציונית  פירושו –"חבר" 

הסתדרות ציונית  להלן; 1, פיסקא 5 ףהעולמית בהתאם להוראות סעי
; במידה שכל אלה הם חברי ההסתדרות בין ארצי ארצית; ארגון ציוני
  הציונית העולמית;

יהודי וציוני הפועל בשטח של  פירושו ארגון –" ארצי-"ארגון ציוני בין 
באופן אישי את  ארצות אחדות, שקיבל את תכנית ירושלים ושכל חבריו קיבל

 ; 1תכנית ירושלים
 פירושה הסתדרות ציונית ארצית המורכבת מגופים  –"פדרציה ציונית"  

 ציוניים וציונים יחידים. הן חברי הגופים הציוניים, הן ציונים יחידים בלתי   
 מסונפים לגופים כאלה, שמצטרפים כחברים לפדרציה, הם חברי הפדרציה   

 . באופן אישי וחברים יחידים בהסתדרות הציונית העולמית 
 פירושה ארגון ציוני המייצג בהסתדרות הציונית –"ברית ציונית עולמית"  

 ארצות  ומיוצג על  5 -סניפים לפחות ב העולמית השקפות מסוימות, בעלת  
 ידי סיעה מסיעות הקונגרס.   

 
   
  4סעיף   

  1פיסקא  מעמד
 י חבריו ההסתדרות הציונית העולמית היא הגוף המרכזי, המוסמך על יד ההסתדרות

  לפעול בשם התנועה כולה וכל חבריו למען הגשמת התכנית הציונית.   תהציונית העולמי
 וחבריה

 2פיסקא  
כל חבר שאינו חבר יחיד, יקבע את הנהלת ענייניו, צורת ארגונו וסדרי  

 עבודתו, אשר לא יהיו בניגוד להוראות חוקה זו והתקנות על פיה. 
 

 3פיסקא  

                                           
 התיקון להגדרה זו כשלעצמו אינו פוגע במעמד של ארגון החבר בהסתדרות הציונית העולמית ערב קבלת התיקון. 1
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שאינו חבר יחיד, לבוא לידי הסכם עם ההנהלה בדבר  הרשות בידי כל חבר 
קביעת תנאים וסידורים מיוחדים בעניינים הקשורים בעבודתו הציונית. הסכם 

 כזה הוא בעל כוח מחייב את שני הצדדים. 
 

 5סעיף   
 2018תיקון אוקטובר                

 1פיסקא   חברות
 ירושליםת תכנית כל יהודי אשר הגיע לגיל י"ח שנה, המוכן לקבל א

בהתאם לאמור בשיעור אשר יקבע )"השקל הציוני"( ולשלם דמי חבר 
בתקנות לביצוע חוקה זו, רשאי להיות חבר יחיד בהסתדרות הציונית 

הצטרפות לפדרציה הציונית על ידי היה יהחברות רישום העולמית. 
לסניף מקומי של או ובהתאם לכללי הפדרציה הקבוע  באזור מגוריו

יונית עולמית או לארגון ציוני בין ארצי או לגוף יהודי בין ארצי ברית צ
חבר יחיד שנרשם   להסתדרות הציונית העולמית בירושלים.או ישירות 

ישירות להסתדרות הציונית העולמית בירושלים, יהיה באופן אוטומטי 
 חבר בפדרציה הציונית המקומית באזור מגוריו הקבוע.

 
ייקבעו והרישום של חברים יחידים  לגבי אופן ההצטרפותפרטים 

 בתקנות לביצוע חוקה זו.
  
 2פיסקא  

)תוכנית ירושלים( ותקנונה כל פדרציה המקבלת את התכנית הציונית  (א)
בהסתדרות הציונית חוקה זו רשאית להיות חברה עונה על כל הוראות 

. על (7כל עוד היא ממלאת אחר התנאים המפורטים להלן )סעיף  העולמית
הצעת ההנהלה המורחבת, הוועד רציה כחברה יחליט, על סמך קבלת פד

הפועל. תהייה החלטת הוועד הפועל בעלת תוקף, אם תתקבל בנוכחותם של 
של המצביעים. תתקבל כחבר  2/3רוב חבריו בעלי זכות הצבעה וברוב של 

 בכל ארץ פדרציה ציונית אחת בלבד. 
 

 על כאמור, רשאי לערער )ב(  מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת הוועד הפו 
 .עליה בפני בית הדין הציוני העליון  

 
 )א(  7)ג(  כל גוף או יחיד המסונף או קשור לסיעה מסיעות הקונגרס )סעיף  

 להלן( חייב להיות חבר ההסתדרות הציונית הארצית )הפדרציה של הארץ   
 דונה.הנדונה( או להיות מסונף אליה, בהתאם לתקנון הפדרציה של הארץ הנ  

 
  3פיסקא  
 , ייראו כחברים כל ההסתדרויות הציוניות הארציות 10בכפוף להוראות סעיף  

 ארציים, שהיו בשעת קבלת חוקה זו -הארגונים הציוניים הארציים והבין  
 מצורפים להסתדרות הציונית העולמית.   

 
 4פיסקא  
 י להחליט, )א(  הקונגרס, ובתקופה שבין שני קונגרסים הוועד הפועל, רשא 
על פי הצעת ההנהלה המורחבת לקבל כחברים  בהסתדרות הציונית  

העולמית גופים ציוניים ארציים או בין ארציים וגופים יהודיים ארציים או 
ארציים ולקבוע תנאים מיוחדים בדבר השתתפותם בקונגרס, בוועד -בין

 הפועל ובמוסדות אחרים של ההסתדרות הציונית העולמית. 
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א תציע ההנהלה המורחבת לקבל כחבר גוף ציוני או גוף יהודי ארצי )אא( ל 
 ארצי אלא אם נתמלאו התנאים הבאים: -או בין

 
 הבקשה של הגוף הוגשה על ידי המוסד המוסמך לפי תקנונו; (1) 
 הגוף יתחייב למלא תפקידים ציוניים מסוימים;  (2) 
ארצי -יהודי בין סניפיו הארציים של גוף ציוני בין ארצי ושל גוף (3) 

 חייבים להצטרף לפדרציה הציונית בארץ הנדונה.
 ארצי לא ישתתף בבחירות למוסדות ההסתדרות -נציג של גוף יהודי בין (4) 

 הציונית העולמית ולא יצביע בעניינים של מועמדות. לכן, בלי לפגוע    
 בכלליות האמור לעיל, נציגים אלה לא ישתתפו בבחירות בהתאם    

(. הוראות סעיף קטן זה לא 4) -( ו1) 32)ה( עד )ז( וסעיף  14ים לסעיפ
ארצי אשר החליט שלא -יחולו על ארגון ציוני וארגון יהודי בין

להשתתף בבחירות לקונגרס הציוני וחבריו יחתמו באופן אישי על 
התכנית הציונית )תכנית ירושלים(. נציגיו יהיו רשאים להצביע בכל 

 סתדרות הציונית העולמית.דבר ועניין במוסדות הה
 2009תיקון יוני 

 ארציים בקונגרס, בוועד הפועל -הנציגים של הגופים היהודיים הבין (5) 
 ובמוסדות האחרים של ההסתדרות הציונית העולמית, יהיו באופן    
 אישי חברים של פדרציה ציונית או של גוף מסונף למועצה הציונית    

 בישראל.  
  
מהנציגות לקונגרס של הגופים המנויים בפיסקא זו תהיה  לפחות רבע )אב( 

 להלן. 23מקרב בני הדור הצעיר כהגדרתם בסעיף 
 

מהחברים מהנציגות לקונגרס של הגופים המנויים בפיסקא  30%)אג( לפחות                                      
 זו יהיו נשים. נציגות זו יכולה לחפוף את נציגות הדור הצעיר.

 
 )ב(  גופים יהודיים ארציים יהיו מסונפים להסתדרות הציונית העולמית על  

 ידי הצטרפותם כחברים להסתדרות הציונית הארצית של הארץ שבה הם   
 קיימים, אולם הקונגרס ובתקופה שבין שני קונגרסים הוועד הפועל, רשאים   
 ם ארציים לפי הצעת ההנהלה להחליט על קבלתם כחברים של גופים יהודיי  
 שלא הצטרפו להסתדרות הציונית הארצית.   

ההנהלה המורחבת לא תמליץ לפני הקונגרס, ובתקופה שבין שני קונגרסים  
לפני הוועד הפועל הציוני, על קבלת גוף יהודי ארצי כחבר בהסתדרות 

הציונית העולמית, אלא לאחר התייעצות עם ההסתדרות הציונית הארצית 
 הנוגעת בדבר. 

 
 (  הצטרף גוף יהודי ארצי להסתדרות ציונית ארצית, יחולו הוראות חוקתה )ג 

 על נציגות הגוף היהודי הארצי במשלחת הצירים של הארץ הנוגעת בדבר   
 לקונגרס.   

 
ארצי כחבר ההסתדרות הציונית -)ד(  נתקבל גוף ציוני או יהודי ארצי או בין

)ב(, תקבע ההנהלה את  -העולמית בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים )א( ו
נציגותו בקונגרס במסגרת המספר הכולל של הצירים שהוקצה לגופים 

ארציים על ידי הוועד הפועל הציוני; לפני -ציוניים ויהודיים ארציים ובין
קביעת נציגותו של גוף ציוני או יהודי ארצי, תתייעץ ההנהלה בהסתדרות 

עלה המספר הכולל של הציונית הארצית הנוגעת בדבר. בכל מקרה, לא י
מכלל הצירים  30%ארציים על -נציגי גופים ציוניים ויהודיים ארציים או בין

 המייצגים סיעות בקונגרס הציוני ובוועד הפועל הציוני.
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 ארצי וההסתדרות הציונית הארצית הנוגעים-)ה(  הגוף היהודי הארצי או הבין 
 ין הציוני העליון. בדבר רשאים לערער על החלטת ההנהלה לפני בית הד  

 
 5פיסקא  
 הוועד הפועל יקבע, על סמך הצעת ההנהלה, את דמי החברות, שכל חבר  

 חייב לשלם.   
 

 מבוטל  6סעיף     
 

  7סעיף    
  2019, אוקטובר 2018, אוקטובר 2017, נובמבר 2012תיקון יוני                                                 

 
 די להיות חבר בהסתדרות הציונית העולמית, על פדרציה ציונית למלא כ הפדרצי

 אחרי התנאים הבאים:  וניתצי
 

לקבל כחבר כל גוף ויחיד ציוני המוכן לקבל את תקנון הפדרציה       )א(    
)"תוכנית  תכנית ההסתדרות הציונית העולמית ומטרותיה ואת 

, אלא אם הפדרציה בדעה כי קיימת סיבה כבדת משקל נגד ירושלים"(
של גוף ההצטרפות. אולם אין הפדרציה רשאית לסרב את קבלתו 

 המסונף לסיעה מסיעות הקונגרס.
 
מספר החברים היחידים של פדרציה המבקשת להתקבל כחברה  (ב)

 .100 -בהסתדרות הציונית העולמית לא יפחת מ
 
ארצי החבר בהסתדרות -בל כחבר סניף ארצי של כל ארגון ציוני ביןקל (ג)

 הציונית העולמית בהתאם לתנאים שייקבעו בתקנונה.
 

 רונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה, למנוע חברותם לפעול על פי עק( )ד 
  ,של גופים או יחידים הפועלים או הדוגלים בהפלייה מטעמי מוצא, לאום  

ולנהל את ענייני הפדרציה מתוך שמירה על צרכיהם  , מין או נטייה מיניתגזע 
 של כל חברי הפדרציה. 

 
 לקבוע בתקנונה שיטת (  לקיים לפחות אחת לשלוש שנים ועידה ארצית ו)ה 

 ת העקרונות הדמוקרטיים המקובלים.בחירות לוועידה הארצית שתהלום א  
  
 (  לקבוע בתקנונה שיטה לבחירת מוסדותיה המנהלים שתהלום את )ו 

שבדעה כי השיטה לבחירת מוסדותיה מי . העקרונות הדמוקרטיים המקובלים  
דמוקרטיים המקובלים, רשאי לערער של פדרציה לא הולמת את העקרונות ה

פדרציה ציונית רשאית לקבוע שבחירת ;על כך לבית הדין הציוני העליון. 
רס הציוני ואז הרכב מוסדותיה המנהלים תתקיים ביחד עם הבחירות לקונג

מוסדותיה המנהלים יורכבו בהתאם לתוצאות הבחירות לקונגרס הציוני 
באותו אזור כפי שאושרו על ידי בית הדין הציוני העליון בהתאם לאמור 

 א' להלן.24בסעיף 
 
להבטיח כי בהנהלת הפדרציה הציונית יהיה נציג אחד של תנועות הנוער (  )ז 

נציג זה יהיה בעל זכות  שיוסכם על ידן.ור, הציוניות הפועלות באותו אז
 הצבעה.
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הפועלות באותו  הציוניות תנועות הנוערמכל נציג אחד  לפחות ( להזמיןח) 
אזור, להשתתף בישיבות של הפדרציה, ללא זכות הצבעה אלא אם תחליט 

 הפדרציה לתת לנציג זה זכויות הצבעה.
 

והתנועות המגשימות וניות להקים גוף המקיף את כל תנועות הנוער הצי( ט) 
הפועלות בארץ הנדונה וכן להקים גוף המקיף את בוגרי תנועות הנוער 

ינם קיימים הציוניות וחברי ארגוני הדור הצעיר, במידה שגופים אלה עדיין א
 ולקבלם כחברי הפדרציה.

 
 (  להקים סניפים מקומיים של הפדרציה בכל מקום, שבו ניתן הדבר י) 

 לביצוע.  
 

 או שהושעה  –(  לשמור לכל גוף ציוני, שבקשתו להתקבל כחבר נדחתה א)י" 
 את הזכות לערער על החלטת הדחייה לפני בית דין ציוני ארצי  –מחברותו   
  (.58, 57 לפני בית דין ציוני לערעורים )סע' –ועל החלטתו של בית דין ארצי   

  
ות ובין בחלקים, )י"ב( לדאוג שכל נכס אשר בבעלות הפדרציה, בין בלשמ 

ימלאו את יעודם וישמשו את הפדרציה הציונית בפעילויותיה השוטפות. 
 פרטים לבדיקת עמידה בתנאי זה ייקבעו בתקנות לביצוע החוקה.

 
 

 א  7סעיף   
   2018, אוקטובר 2017תיקון נובמבר  

  
שהתקבלה כחברה בהסתדרות הציונית וכל עוד היא עומדת    פדרציה ציונית  מעמד

 יחד איתה תהייה הגורם אשר  לעיל,  7בתנאי ההכרה בהתאם לאמור בסעיף 
 הוראותתבצע ההנהלה את התפקידים והחובות אשר הוטלו עליה על סמך  הפדרציה
 החוקה והחלטות הקונגרס והוועד הפועל. הציונית

לפעול באיזור בתיאום ובשותפות על ההנהלה, ראשי המחלקות ונציגיהם,  וזכויותיה  
נציגיה המוסמכים, לגבי פעולותיהם הציוניות באזור או עם הפדרציה עם 

הנדון; בתנאי שכל פדרציה רשאית על פי החלטת הגוף המנהל שלה, לוותר 
על הזכויות המפורטות בסעיף זה לעיל; ובתנאי שהוראות סעיף זה לא ייפגעו 

בזכויות של כל גוף המסונף לפדרציה ביחס לכל ברית ציונית אליה הוא 
 .משתייך

כל פדרציה ציונית חייבת לקבל, אחת לחמש שנים, את אישור ההנהלה  
לעיל.  7המורחבת שהיא עומדת בתנאי ההכרה והחברות המפורטים בסעיף 

הליך הוצאת אישור העמידה בתנאי ההכרה והחברות יפורט בתקנות לביצוע 
 החוקה.

 
  8סעיף     

 
ורה ואת הדרכים לקבלת ציונים יחידים, כל פדרציה ציונית תקבע את הצ קבלת ציונים 

   בשום גוף ציוני, כחברים בפדרציה. שאינם חברים יחידים לפדרציות 
 
 

 מבוטל 9סעיף    
 

 א 9סעיף     
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  1פיסקא  ארגוני נשים 
 ארגוני נשים ציוניות חייבים להיות חברים בהסתדרות הציונית הארצית של  

 ארצם.   
  
  2פיסקא  
 חל על ארגוני נשים ציוניות המסונפים לגופים שהם חברים  דין זה אינו 

 בהסתדרות הציונית הארצית.   
 

 10סעיף    
   2018, אוקטובר 2017תיקון נובמבר    

 
 1פיסקא  

  עלמידע 

 מילוי 

, שאינו חבר יחיד לספק מידעההנהלה רשאית לדרוש בכל עת מכל חבר    התנאים הנ"ל
. 9, 8, 7, 5הסעיפים  ות בהתאם להוראותהחברההכרה ותנאי  שקיים את

תוך המועד, שנקבע על ידי ההנהלה, המידע את  במקרה שחבר לא יספק
רשאית ההנהלה המורחבת להציע לבית הדין הציוני העליון להשעות את 

זכויותיו של אותו חבר בהסתדרות הציונית העולמית, להוציאו מההסתדרות 
 ציה מתאימה אחרת .הציונית העולמית או להטיל עליו סנק

 
 
 

 הוראות מיוחדות לעניין פדרציה ציונית :2פיסקא  

   
ההנהלה רשאית לדרוש בכל עת מכל פדרציה ציונית, לספק מידע 

חוקה זו, לרבות  שקיימה את תנאי ההכרה והחברות בהתאם להוראות
 אך לא רק לעניין:

קיום  הליך דמוקרטי לבחירת מוסדותיו לפחות פעם אחת  -
 בין קונגרס לקונגרס; בתקופה 

קבלה או סירוב  לקבל גוף ציוני המסונף לסיעה מסיעות  -
 הקונגרס; 

 סירוב  לקבל חבר יחיד שנרשם.  -
 

 תציוני ה: הוראות מיוחדות לעניין הפעלת סנקציות כנגד פדרצי3פיסקא 
 

במקרה שפדרציה ציונית לא עמדה בתנאי ההכרה בהתאם לאמור 
ת המידע תוך זמן סביר ללא סיבה א' לעיל או לא סיפק א7בסעיף 

או לא תיקן את הטעון תיקון על סמך קביעת ההנהלה, \מוצדקת ו
רשאית ההנהלה המורחבת, לאחר מתן זכות לפדרציה הציונית 

להשמיע את דבריה בכתב או בעל פה בפני וועדה מטעם ההנהלה 
המורחבת המורכבת על פי יחסי הכוחות של הסיעות ושתכלול נציגים 

, להציע לבית הדין הציוני העליון להשעות את זכויותיה של מחו"ל
אותה פדרציה ציונית בהסתדרות הציונית העולמית, להוציאה 

מההסתדרות הציונית העולמית או להטיל עליה סנקציה מתאימה 
 אחרת.
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  11סעיף    
 

  1פיסקא  
של שני הוועד הפועל רשאי להחליט, לפי הצעת ההנהלה המורחבת, ברוב   סטיות 

שלישים של חבריו, בעלי זכות הצבעה, לקבל כחבר בהסתדרות הציונית 
העולמית הסתדרות ציונית ארצית, שהכירה בתכנית הציונית, כפי שהוגדרה 

 , אולם לא מילאה אחרי כל התנאים הנקובים לעיל. 2בסעיף 
 

   2פיסקא  
 אינה  א' לעיל, בארצות בהן האוכלוסייה היהודית7בכפוף לאמור בסעיף  

 נפש, הסמכות בידי ההנהלה ליזום ולבצע את הפעולות  400,000עולה על   
 הציוניות, שהיא רואה כדרושות.  

 
 
 
 פרק ב'    

    
  המוסדות החוקתיים של ההסתדרות הציונית העולמית 

 

       I  
 הקונגרס הציוני    

 
 12סעיף    

 
יונית העולמית. הקונגרס הקונגרס הוא המוסד העליון של ההסתדרות הצ מעמד

 יכול להיות קונגרס מן המניין או קונגרס שלא מן המניין.  הקונגרס הציוני 
 

    
  13סעיף    
 2012תיקון יוני    

 
 רווח זמן בין

  קונגרס לקונגרס

  

 שנים במקום ובמועד, שייקבעולחמש קונגרס מן המניין יתכנס לפחות פעם  
 הנהלה תכנס את הקונגרס. על ידי הוועד הפועל הציוני. ה 

 
 

  14סעיף    
 2017, נובמבר 2011תיקון יוני 

 
  פירושו –לצורך סעיף זה המונח "מוסדות ההסתדרות הציונית העולמית"  תפקידי הקונגרס

 המגבית המאוחדת לישראל ומוסדות  –הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד  וסמכויותיו
 לה כממלאים תפקידים מרכזיים ומפעלים אחרים, שהוכרו על ידי ההנה  
 בתנועה הציונית.   
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 הקונגרס בין היתר:  
 וחשבון של ההנהלה, ובכלל זה את הדין וחשבון על -)א(  יקבל את הדין 

 מוסדות ההסתדרות הציונית העולמית, וידון בו;  
 )ב(  יקבל את הדין וחשבון של המבקר; 
 )ג(  יחליט על ההצעות, שהובאו לפניו; 
 יקבע את המדיניות הכספית והתקציבית ואת התקציב לשנה הבאה אחרי   )ד( 

 השנה, בו מתקיים הקונגרס;        
בסגן יבחר בנשיא ההסתדרות הציונית העולמית, ביושב ראש ההנהלה,  )ה( 

ובחברי ההנהלה בחברי ההנהלה מקום יושב ראש ההנהלה; -וממלא
 .םמקומ-והמורחבת,  בחברי הוועד הפועל וממלאי

בנשיא בית הדין הציוני יבחר ,  2פיסקא  27בכפוף להוראות סעיף  (1)ה 
. מבקרהעליון, בפרקליט ההסתדרות הציונית העולמית וממלאי מקומו, ב

;לא יכהן אותו אדם ביותר מתפקיד אחד מהתפקידים המנויים בסעיף זה
    

 
 

  15סעיף    
   2017תיקון נובמבר    

 , רשאי הקונגרס להעביר סמכות מסמכויותיו לוועד 64בכפוף להוראת סעיף  העברת
 , לפי ראות עיניו. או לנשיאותו או להנהלה המורחבת או להנהלההפועל  סמכויות 

 
 

 16סעיף    
    2017תיקון נובמבר    

 
  דחיית

  הקונגרס
בדרך הוראה לשעת חירום, בהתאם אלא אין להחליט על דחיית הקונגרס  

 של החוקה. 63לסעיף 
 

  17סעיף    
   2017תיקון נובמבר    
 1פיסקא  

מספר צירי הקונגרס, חוץ מאלה הנבחרים לפי רשימות בחירות עולמיות  מספר צירי
 ( 4) 4פיסקא  5וסעיף  4פיסקא  26ואלה המשתתפים בקונגרס בהתאם לסעיף    הקונגרס 

 . 500( של החוקה, לא יעלה על 5) -ו  
 

  2פיסקא  
 אי להחליט, לא יאוחר משנה לפני כינוס הקונגרס, להגדיל הוועד הפועל רש 

 . 5% -מספר זה לכל היותר ב  
  
 3פיסקא  
 יחולק כדלקמן:  ,2או פיסקא  1מספר צירי הקונגרס, כאמור בפיסקא  
 . 33%, יתר ארצות התפוצות 29%, ארצות הברית 38%ישראל  

 
 4פיסקא  

מספר הצירים כתוצאה מהגדלת  500עלה מספר הצירים  מעל 
הנבחרים לפי רשימות עולמיות ו/או כתוצאה מהחלטת הוועד הפועל 

 2 -ו 1כאמור בפיסקאות  5% -הציוני להגדיל את המספר לכל היותר ב
, באותו הציונייםלעיל, יעלה מספר הצירים המייצגים את הארגונים 
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מכלל צירי  30%יחס, בתנאי שלא יעלה מספר צירים אלה מעל 
 ני.הקונגרס הציו

 
 אופן החלוקה יקבע בתקנות לביצוע החוקה.

 
  
  18סעיף    

 2018תיקון אוקטובר              
 קביעת מספר

   הצירים
הוועד הפועל יקים שנתיים לפני כינוס הקונגרס ועדה, אשר תקבע את מספר  

הצירים של כל אזור בחירות, פרט לאזורי הבחירות של ישראל וארצות 
היו מיוצגים באופן מתאים ציוני התפוצות. על החלטת הברית. בוועדה זו י

 הוועדה ניתן לערער לפני בית הדין הציוני העליון. 
הוקצו צירים לאזורי בחירה חדשים שלא היו מיוצגים בעבר ו/או על ידי  

הכרעת בית הדין הציוני העליון להעניק צירים נוספים,  יותאם מספר צירי 
, ליחס של 2או  1פיסקא  17ר בסעיף הקונגרס מישראל ומארה"ב, כאמו
 .3, פיסקא 17מספר צירי הקונגרס הקבוע בסעיף 

 
 

 19סעיף     
 04.01.2010מיום אשר בוטל על ידי החלטה של בית הדין הציוני העליון  2009תיקון יוני    

  1פיסקא  
 שיטת

נות הצירים ייבחרו בכל אזור בחירות )ארץ(, לפי שיטה שתהלום את העקרו בחירות
 הדמוקרטיים המקובלים. 

   
 

 04.01.2010בוטלה על ידי החלטת בית הדין הציוני העליון מיום  – 2פיסקא  
, שבגין נסיבות 75%במידה וועדת הבחירות האזורית מחליטה, ברוב של  

מיוחדות, קיום בחירות אינו מעשי או אינו מתאים לנסיבות הקיימות, ייצוגה 
זה שהיה בקונגרס הקודם, מבחינת הגופים בקונגרס יהיה זהה בהרכבו ל

המיוצגים בה, למעט גופים שאינם זכאים. המושבים הללו יחולקו מחדש 
 בצורה הולמת על ידי וועדת הבחירות האזורית.

 
 04.01.2010בוטלה על ידי החלטת בית הדין הציוני העליון מיום  -3פיסקא  

 
יים בחירות לשני במידה וועדת  בחירות אזורית כלשהי תקבע שלא לק 

של חברי וועדת  75%קונגרסים ברצף, קביעה זו מותנית באישור של 
 הבחירות המרכזית.

 
 20סעיף    
 1פיסקא  
 לשם ביצוע מתאים של הוראות הנוגעות לבחירות לקונגרס תוקם ועדת  
בחירות אזורית. הרכב הוועדה ויתר ענייני הבחירות יוסדרו בתקנות הבחירות  

 וני.לקונגרס הצי
 
  2פיסקא  
 באזורים שבהם קיימת הסתדרות ציונית ארצית אחת, יכול הוועד המנהל  

 שלה או מוסד שהוסמך על ידו למלא את תפקידי ועדת הבחירות האזורית.   
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  3פיסקא  
 ועדת הבחירות תהייה אחראית לניהול הבחירות באזורה.  

 
 4פיסקא 

ודשים לפני הקונגרס הציוני, ח 18נשיא בית הדין הציוני העליון יקים,  
המפקד  וועדת בחירות מרכזית אשר תהיה אחראית להבטחת קיום

לעיל,  3הבחירות בכל אזורי הבחירות. על אף האמור בפיסקא ו
בסמכותה של וועדת הבחירות המרכזית לנקוט בכל הצעדים הדרושים 

לקיום הבחירות במקרה שבשל מעשה או מחדל של ההסתדרות 
-ית, או של וועדת הבחירות האזורית, קיים חשש לאיהציונית הארצ
 קיום בחירות.

 
 

 בחירות לקונגרס הציוני.הפרטים ייקבעו בתקנות 
 

 21סעיף    
  2012תיקון יוני    

 
 1פיסקא  

 לא תתקיימנה בחירות במדינת ישראל. הוועדה לקביעת הנציגות תקבע את  נציגות
 פלגות הציוניות בכנסת שנבחרה הצירים בהתאם ליחסי הכוחות של המ  ישראל

 לאחרונה לפני פתיחת הקונגרס. לא תינתן נציגות בקונגרס למפלגה בכנסת  בקונגרס
 . , מין או נטייה מיניתגזע, הפועלת או הדוגלת בהפלייה מטעמי מוצא, לאום 

 
 2פיסקא  
 פרטים ייקבעו בתקנות לביצוע החוקה.  

 
  22סעיף    

 
 1פיסקה  

 ( 3שהוא חבר בגוף המסונף להסתדרות הציונית העולמית )סעיף  כל יהודי הזכות
 והגיע לגיל י"ח שנה, יהיה בעל זכות לבחור לקונגרס.   לבחור ולהיבחר

 ( יכולות להתנות את זכות הבחירה בחברות בגוף 20תקנות הבחירות )סעיף  
 כזה במשך תקופה מסוימת לפני יום פתיחת הקונגרס.   

  
  2פיסקא  
 להוראות אחרות של חוקה זו, כל מי שיש לו הזכות לבחור בבחירות  בכפוף 

 לקונגרס, והגיע לגיל י"ח שנים, יהיה בעל זכות להיבחר לקונגרס.   
 

   2017תיקון נובמבר  3פיסקא  
עובדי ההסתדרות המבקר, לעיל, לא ייבחרו  2על אף האמור בפיסקא  

קרן  -ת המאוחדת לישראל הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל, המגבי
של ותאגידים בשליטתם היסוד, עובדי הסוכנות היהודית, עובדי חברות בת 

וכן עובדים בכירים של ובעלי עניין בהם הגופים שנזכרו בפיסקא זו 
מקום צירים של הקונגרס הציוני, -הפדרציות הציוניות, כצירים או ממלאי

ימים  100סקא זו לפחות אלא אם חדלו להיות עובדי הגופים הנזכרים בפי
 לפני פתיחת הקונגרס הציוני.
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   23סעיף 

 2011תיקון יוני 
לעיל, בכל רשימת מועמדים  22 -ו 21, 19על אף האמור בסעיפים )א( 

לקונגרס יהיה, מבין כל ארבעה מועמדים, לפחות מועמד אחד מקרב 
 בני הדור הצעיר.

 
הצעיר" משמעו כל יהודי שהוא לצורך הוראות חוקה זו, המונח "בני הדור  

ולא  18( והגיע לגיל 3חבר בגוף המסונף להסתדרות הציונית העולמית )סעיף 
 .35 עבר את גיל

 
 מהחברים בכל רשימת מועמדים לקונגרס יהיו נשים.             30%)ב( לפחות                                       
 נציגות זו יכולה לחפוף את נציגות הדור הצעיר".                                      

 
    

 
 24סעיף    
   2017תיקון נובמבר    

 
 בית הדין הציוני העליון יבדוק את אופן ניהול הבחירות בכל אזור והוא רשאי  בדיקת הרכבת

 לאשר, לבטל או לשנות את תוצאותיהן. כן יבדוק בית הדין הציוני העליון את   הקונגרס על ידי
, פיסקא 5)סעיף  ארציים-בין ציונייםארגונים אופן קביעת הצירים המייצגים  בית הדין

והוא רשאי לאשר, לבטל ( 4, פיסקא 26והמועצה הציונית בישראל )סעיף ( 4
 או לשנות את נציגותם. אין אחרי החלטת בית הדין הציוני העליון ולא כלום.

 
 

 א  24סעיף    
 

 העליון יודיע על הרכבו הסיעתי והאישי של הקונגרס,  נשיא בית הדין הציוני הרכב
 יום לפני פתיחת הקונגרס )להלן "היום  14לחוקה, לפחות  24בהתאם לסעיף   הקונגרס

 הקובע"(.  
 

  25סעיף    
 1פיסקא  מעמד צירי

 לכל ציר בקונגרס יש קול אחד בלבד. הקונגרס
 

 2פיסקא  
 נוס הקונגרס, שאליו נבחר, וכלה המנדט של ציר קונגרס כוחו יפה החל בכי 

 בכינוס הקונגרס מן המניין שלאחריו.   
 

   3פיסקא  
 כל ציר בקונגרס חפשי בפעולותיו ובהצבעותיו.   

 
 א 25סעיף    
  

 צירים הנוכחים בקונגרס רשאים להקים סיעה; 12לפחות  (1) סיעות
 בלתי מוגדרות; הסיעות יכולות להיות אידיאולוגיות, ארציות או  (2) הקונגרס

 כל ציר רשאי להצטרף לסיעה אחת כלשהי; (3) 
 לכל סיעות הקונגרס זכויות שוות בקונגרס, כפוף לכוחם המספרי; (4) 
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 פרטים ייקבעו בתקנות הקונגרס.  (5) 
 
      

 
 26סעיף 

   2017תיקון נובמבר 
  
  1 פיסקה 

איות להחליט לשתף שנשיאות הוועד הפועל רבהתייעצות עם ההנהלה   הרכב הקונגרס
ובוועדותיו נציגים של גופים יהודיים או ראשי ארגוני גג במליאת הקונגרס 

 של קהילות יהודיות בזכות דעה מייעצת. 
 

  
 2פיסקא  
 נשיא בית הדין הציוני העליון, פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית,  

 ר, כח, שימונה על ידיהם מקרב ממלאי מקומם, המבק-ובהיעדרם, בא  
 ישתתפו בקונגרס ובוועדותיו בזכות דעה מייעצת.   
 

 צירים או  4)א( יושבי ראש של פדרציות ציוניות המיוצגות בקונגרס על ידי  
 יותר, שלא נבחרו בעצמם לצירים, ישתתפו בקונגרס ובוועדותיו בדעה    
 .  מייעצת   

 
   ת ציוניות ההנהלה רשאית להזמין מספר נוסף של יושבי ראש של פדרציו)ב(

"יושבי ראש" למטרת מייעצת. להשתתף בקונגרס ובוועדותיו בדעה 
 פיסקא זו כולל נשיא וכל ראש או נציג ראשי אחר של פדרציה ציונית. 

 
   
 4פיסקא  

 
רשאית ההנהלה, באישור הוועד הפועל הציוני, להעניק לארגון הדסה  )א( 

רים של ההסתדרות מעמד מיוחד בקונגרס, בוועד הפועל ובמוסדות האח
 הציונית העולמית.

 
רשאית ההנהלה, באישור הוועד הפועל הציוני, לעשות הסכם ( 1)( ב)

 15של עם המועצה הציונית בישראל, המעניק לגוף זה נציגות 
 בוועד הפועל הציוני. חברים 5ושל  בזכות הצבעה בקונגרסצירים 

 
בלת ( לעיל, תהיה מוג1(  זכות ההצבעה המאוזכרת בס"ק )2)

ונציג של המועצה הציונית בישראל לא ישתתף בבחירות 
למוסדות ההסתדרות הציונית העולמית ולא יצביע בעניינים 

של מועמדות. לכן, בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נציגים 
)ה( עד )ז( 14אלה לא ישתתפו בבחירות בהתאם לסעיפים 

 (.4) -( ו1)32וסעיף 
 

זו ובתקנות על פיה, לא יצטרפו נציגי על אף האמור בחוקה  (3)      
המועצה הציונית בישראל לסיעה מסיעות הקונגרס והוועד 

 הפועל הציוני.
 

 נציגי המועצה הציונית בישראל לא יילקחו בחשבון מספר   (4)
 בחוקה. 17צירי הקונגרס, על פי סעיף 
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המעוצה הציונית לפחות רבע מהנציגות לקונגרס הציוני של  (5)

 .לעיל 23מקרב בני הדור הצעיר כהגדרתם בסעיף תהיה בישראל 
 
יהיו נשים. נציגות המועצה הציונית בישראל מנציגי  30%( לפחות 6)

 זו יכולה לחפוף את נציגות הדור הצעיר".
 

   
  27  סעיף                        

   2017תיקון נובמבר 
  

 
 1פיסקא  בחירה

 ימלא את התפקיד הזה עד תום  מי שנבחר על ידי הקונגרס לתפקיד מסוים, 
 הקונגרס מן המניין הבא אחריו, אלא אם כן קובעת החוקה או קבע הקונגרס    לתפקיד מסוים

 אחרת.   
 

 2פיסקא                                       
הקונגרס הציוני לא יבחר מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה ובית  .א

שנים מאז סיים לרצות  7ם חלפו המשפט קבע כי בעבירה יש קלון וטר
 את עונשו.

ידי הקונגרס הציוני לכהן בתפקיד כאמור לעיל, והורשע -מי שנבחר על .ב
 בעבירה ובית המשפט קבע כי בעבירה יש קלון, תופסק לאלתר כהונתו.

 
  28סעיף    

 סדרי העבודה של הקונגרס, לרבות כינוסו, ייקבעו בתקנות, שיתקבלו על ידי  סדרי עבודה
 הקונגרס או הוועד הפועל או גוף אחר, שאליו העביר הקונגרס את סמכותו   ל הקונגרסש
 לצורך זה.   

 
    

 29סעיף 
   2017תיקון נובמבר                         
  
 1פיסקא  

   מהחבריהם, 75%, ברוב של ההנהלה או הוועד הפועל קונגרס שלא
 . צירי בה מיוחדתבשל סי רשאים לכנס קונגרס שלא מן המניין  

 הקונגרס שלא מן המניין יהיו הצירים, שהשתתפו בקונגרס מן המניין, שקדם   מן המניין
 לו, או אלה שבאו במקומם בהתאם לחוקה, או לתקנות שהוצאו בהתאם   
 לחוקה.   

  
 2פיסקא  
הוועד הפועל או אך ורק בנושא שלשמו כונס הקונגרס שלא מן המניין ידון  

 יתקיימו בחירות בקונגרס שלא מן המניין. לאההנהלה. 
 

  3פיסקא  
 תקנות, הקובעות את סדרי העבודה של קונגרס מן המניין, יחולו, בשינויים   

 המחויבים לפי העניין, על קונגרס שלא מן המניין.   
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   II 
 

 הוועד הפועל הציוני          
 

 א' 30סעיף    
   2017בר תיקון נובמ                        
    
  1פיסקא  

 הוועד הפועל ידון ויחליט בתקופה שבין קונגרס לקונגרס בכל העניינים  סמכויות הוועד
 הנוגעים להסתדרות הציונית העולמית ומוסדותיה, פרט לאלה, שהם   הפועל ותפקידיו

בסמכותו הבלעדית של הקונגרס. הוועד הפועל ידון ויתווה מדיניות  
העולמית בנושאים ובסוגיות על סדר יומו של העם ההסתדרות הציונית 

שיח עם נציגי החברה הישראלית וקהילות יהודיות ברחבי -היהודי ויקיים דו
 העולם

  
 2פיסקא  
 הוועד הפועל יחליט, על יסוד הצעת ההנהלה, בין בעצמו ובין על ידי  )א( 

 )הוועדה המתמדת  31ועדה, שתוקם על ידו לשם כך בהתאם לסעיף    
 לענייני תקציב וכספים(, על כל ענייני תקציב וכספים, ובלבד שהחלטה    
 כזאת לא תסתור את החלטות הקונגרס;   

 (2013)תיקון נובמבר 

     )ב( לא יאושר תקציב או כל הוצאה כספית שאינה עולה בקנה אחד עם 
  .העקרונות שהנחה הקונגרס או הועד הפועל

  
 

    
 'ב 30סעיף 

  
 חברי הוועד הפועל בעלי זכות הצבעה יכולים להקים סיעה; 3לפחות  (1) עדסיעות הוו

 א' על סיעות הקונגרס יחול על סיעות הוועד הפועל,  25האמור בסעיף  (2) הפועל הציוני
 תוך שינויים המחויבים לפי העניין.    

 
 

  31סעיף    
   2017תיקון נובמבר                         
 1פיסקא  

הוועד הפועל רשאי להעביר מסמכויותיו למוסד או גוף אחר, פרט לאותן  העברת
 סמכויות, שאין להעבירן לפי הוראת החוקה או החלטת הקונגרס.   סמכויות

 
 2פיסקא  
 הסמכות תועבר לוועדה המורבת לפי יחסי הכוחות של הוועד הפועל.  

 
 

 32סעיף    
   2017תיקון נובמבר                         
  1פיסקא  

 
 הקונגרס בוחר את חברי הוועד הפועל בעלי זכות הצבעה לפי יחס הכוחות  הרכב הוועד
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 של סיעות הקונגרס.  הפועל
 כל סיעה מסיעות הקונגרס תהיה מיוצגת בוועדת הפועל על ידי מספר  

 חברים, שיהיה שווה לחלק החמישי של כלל הצירים של אותה  סיעה.   
 ות על המספר, היוצא מחלוקה זו, מקנה זכות לחבר עודף של שלושה לפח 

 נוסף בוועד הפועל.   
 

רבע מכלל חברי כל סיעה בוועד הפועל הציוני יהיו מקרב בני הדור הצעיר  
 לעיל. 23במשמעות מונח זה בסעיף 

 
 ו נשים.מחברי כל סיעה בוועד הפועל וממלאי מקומם יהי 30%לפחות                                      
 נציגות זו יכולה לחפוף את נציגות הדור הצעיר.                                     

 
 א 1פיסקא  
 יושבי ראש הפדרציות של ארצות, שבקונגרס הציוני הקודם היו מיוצגות  )א( 

 צירים לפחות, ישתתפו בישיבות הוועד הפועל בזכות הצבעה בכל  3על ידי   
 פיסקא  5נייני מוסדות ההסתדרות הציונית העולמית )סעיף העניינים, מלבד ע  
 ( של החוקה(. 4)אא( ) 4  

 
 הוראת הפיסקא הקודמת אינה חלה על יושב ראש פדרציה, אשר נבחר  )ב( 

 על ידי הקונגרס לחבר הוועד הפועל, כנציג של סיעה. יושב ראש כזה    
 התקופה, ואז  רשאי להתפטר מכהונתו לגבי מושב אחד, או לגבי כל   
 , 32בתור נציג סיעה יוחלף על ידי ממלא מקום, בהתאם לאמור בסעיף    
 של החוקה. אולם במקרה כזה, הוא מנוע מלייצג את  7 -ו 4פיסקאות    

 הפדרציה שלו ומקומה ייפקד בוועד הפועל, כל זמן שהוא ממשיך לכהן   
 כיושב ראש הפדרציה.    

 
 משתתפים במושבי הוועד הפועל כנציגי יושבי ראש הפדרציות ה )ג( 

 פדרציות כאמור בסעיף )א( לא יצטרפו לסיעה מסיעות הוועד הפועל.    
 

 2פיסקא  
לא ייבחרו המבקר, עובדי ההסתדרות הציונית העולמית וקרנותיה הלאומיות  

, עובדי חברות בת ותאיגים בשליטתם של הגופים שנזכרו והסוכנות היהודית 
וכן עובדים בכירים של פדרציות ציוניות לחברים לי עניין בהם בפיסקו זו ובע

 או ממלאי מקום חברים של הוועד הפועל. 
 

 3פיסקא  
 החברים הבאים רשאים להשתתף בוועד הפועל בזכות דעה מייעצת:  

 

 חברי ההנהלה; )א( 
 

המגבית המאוחדת  –בא כוח של הקרן הקיימת לישראל ושל קרן היסוד  )ב( 
 חד אחד לכל מוסד;לישראל, א

 
 נשיא בית הדין הציוני העליון ופרקליט ההסתדרות הציונית העולמית; )ג( 

 
 המבקר; )ד( 

 
 , אשר יוצעו במשותף על ידי 16מנהיגים ציוניים, שמספרם לא יעלה על  ()ה 
ההנהלה ויושב ראש     יושב ראש הציונית העולמית  או נשיא ההסתדרות   

 הוועד הפועל;
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. מספרם ייקבע על נגרס או הוועד הפועלשייבחרו על ידי הקותי כבוד עמי ()ו 

  ידי ההנהלה הציונית במשותף עם נשיאות הוועד הפועל הציוני;
 

 יושבי ראש הוועד הפועל הציוני לשעבר ויושבי ראש ההנהלה לשעבר; ()ז 
  
 ( יושבי ראש פדרציות שארצותיהם היו מיוצגות בקונגרס הציוני הקודם )ח 
יושב הראש  –על ידי ציר אחד או שניים. יושבי ראש לעניין סעיף זה   

הנוכחי של הפדרציה ובמקום בו אין יושב ראש כזה, מי שנבחר למלא בפועל 
  תפקיד זה;

 
 4פיסקא  
 -יבחר הקונגרס בממלאי 1יחד עם בחירת החברים הנקובים בפיסקא   

 מספר החברים  מקום של חברי הוועד הפועל האלה, במספר כפול של   
. רבע מבין ממלאי מקום של חברי הוועד הפועל הציוני 1הנקוב בפיסקא 

 23של כל סיעה יהיו מקרב בני הדור הצעיר במשמעות מונח זה בסעיף 
לעיל. חבר הוועד הפועל, שאין בכוונתו להשתתף במושב הוועד הפועל 

ת מאיזו סיבה שהיא, רשאית סיעתו באמצעות הגוף המוסמך, למנות א
 ממלא המקום. 

 
 5פיסקא  

 התפטר חבר הוועד הפועל או נמנע ממנו, מאיזו סיבה שהיא, למלא את   
 מקום -תפקידו, ימנו הסיעה, הארגון או הגוף, שהוא מייצגם, אחד ממלאי  
 חברי הוועד הפועל, הנמנים עם חבריהם, במקומו. עם המינוי זוכה ממלא   
 ד הפועל מן המניין. המקום במלוא הזכויות של חבר הווע  

 
 6פיסקא  
 מקומו שנבחרו -לעניין פיסקא זו חבר הוועד הפועל או ממלא –"נציג"  
או עם אחד הארגונים  מסיעות הוועד הפועלאחת בקונגרס, והוא נמנה עם  

 .יים או המועצה הציונית בישראלארצ-הציוניים הבין
 

לקונגרס נציג  להחליף בתקופה שבין קונגרסאו ארגון רוצה סיעה  )א( 
מנציגיה תבקש מנשיאות הוועד הפועל הציוני אישור ההחלפה. שוכנעה 

ולאחר שניתנה  הנשיאות כי ההחלפה המוצעת יש לה סיבה חשובה
לנציג שברצון להסיעה או הארגון להחליף הזדמנות נאותה להשמיע 

 , תיענה לבקשה.  טענותיו לפניה
 

 א המקום החדש במלוא הזכויות עם אישור המינוי זוכה החבר או ממל )ב( 
 ף. וחלשל המ  

 
 פרטי הנוהל ייקבעו בתקנות שתתקין נשיאות הוועד הפועל הציוני.  )ג( 

 
 

  33סעיף    
 

 חברי הוועד הפועל, שנבחרו להנהלה בזמן היותם חברי הוועד הפועל, לא  מעמד חברי
 דעה מייעצת בלבד.  יהיו בעלי זכות הצבעה ויוסיפו להשתתף בו בזכות  הוועד הפועל,
 שנבחרו לחברי

 ההנהלה
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 34סעיף    
 

 הוועד הפועל יקיים לפחות מושב אחת לשנה.  מועדי המושבים
 

 המושב הראשון בתקופת הקונגרס יתקיים מיד עם תום הקונגרס.  
יבחר הוועד הפועל הציוני בוועדת בתקופת הקונגרס, במושב ראשון זה  

 תפקידיה והרכבה יפורטו בתקנות., וועדת הביקורתביקורת. סמכויות 
 2015פברואר תיקון  

    
 

 35סעיף 
   2017תיקון נובמבר                       

 1פיסקא  
 

 הוועד הפועל יבחר במושבו הראשון בתקופת הקונגרס את היושב ראש של  יושב ראש
 הפועל יהיה הוועד הפועל ואת נשיאותו מקרב חבריו. היושב ראש של הוועד   הוועד הפועל

 בתוקף משרתו חבר הנשיאות של הוועד הפועל ויכהן כיושב ראש של  ונשיאות 
יחולו לעניין תקופת כהונתו של יו"ר  1, פיסקא 27הוראות סעיף הנשיאות.   הוועד הפועל

 הרכב הנשיאות ותפקידיה ייקבעו בתקנות הוועד הפועל )סעיף הוועד הפועל. 
  38 .) 

 
 2015ואר תיקון פבר 2פיסקא   

אם בתקופה שבין קונגרס לקונגרס יתפנה מאיזו סיבה שהיא מקומו של חבר  
נשיאות או ממלא מקומו, תיפנה הברית או הארגון שמכוחו מונה חבר 

הנשיאות או ממלא מקומו שמקומו התפנה לנשיאות הוועד הפועל הציוני עם 
תיאור  בקשה להחלפת חבר הנשיאות או ממלא המקום. בקשה כזו תכלול את

קורות החיים של חבר או ממלא מקום חבר הנשיאות המוצע ביחד עם מכתב 
בחתימת ידו/ה המבקש להתמנות וליטול עליו/ה את האחריות של חבר 

הנשיאות או ממלא מקום. נשיאות הוועד הפועל תהיה מוסמכת לאשר את 
החילופים בהצבעה ברוב רגיל. עם אישור ההחלפה, יכנס החבר או ממלא 

ם )בהתאמה( לתפקידו באופן מידי ויישא במלוא הזכויות והחובות של המקו
חבר הנשיאות או ממלא מקום חבר הנשיאות וההודעה על ההחלפה ביחד עם 

שמונה, תישלח לכל חברי הוועד או ממלא המקום קורות החיים של החבר 
 הפועל הציוני. 

 
 

 3פיסקא  
להבטיח את , הפועל תפקיד נשיאות הוועד הפועל לנהל את מושבי הוועד

של הוועד הפועל ולמלא כל תפקיד אחר  התפקוד התקין ומילוי סמכויותיו
 .שיואל עליה ע"י הוועד הפועל

 
 

  36סעיף    
   2017תיקון נובמבר                         

 נשיאות  הוועד הפועל רשאית להחליט ברוב של שני שלישים מחבריה,  דחיית המושב
 ההנהלה, לדחות את מושב הוועד הפועל בגלל מסיבות עם  התייעצותלאחר   

חודשים בין מושב  24ובלבד שלא יעברו  מיוחדות ויוצאות מגדר הרגיל 
 . ומושב
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  37סעיף    

   2017תיקון נובמבר                          
 על יסוד הצעה בכתב של לא פחות משליש חברי הוועד הפועל בעלי זכות  מושב שלא

 הצבעה, הנמנים לפחות עם שתי סיעות שונות, תכנס נשיאות הוועד הפועל   מן המניין
 מושב שלא מן המניין, באם ההצעה על כך תוגש לא פחות מחודש ימים  
 אחרי סיום המושב הקודם של הוועד הפועל ויצויין בה סדר היום של המושב  

 המתאימה לתנאים  המוצע. הנשיאות תקבע תוך שבועיים מיום קבלת ההצעה  
 הנ"ל את יום פתיחת המושב לתאריך לא יאוחר מארבעה שבועות לאחר דיון  
מושב שלא מן המניין שכונס כאמור, ידון אך ורק בנושא או בהצעה.  

 בנושאים על סדר יומו שלשמו כונס.
 

  38סעיף    
 

 הוועד הפועל יקבע בתקנות את סדרי עבודתו.  סדרי העבודה
 לשל הוועד הפוע

 

 א' 38סעיף    

 
 אחרת,  –ובתקופה שבין שני קונגרסים הוועד הפועל  –לא קבע הקונגרס  חברי עצרת הסוכנות

 ישתתפו בעצרת הסוכנות היהודית מטעם ההסתדרות הציונית העולמית:   היהודית מטעם
 חברי ההנהלה; )א( ההסתדרות

 ראל;יו"ר הדירקטוריון של הקרן הקיימת ליש )ב( הציונית העולמית
 חברי הוועד הפועל הציוני בזכות הצבעה, או אותם ממלאי מקום הבאים  )ג( 

 ;7פיסקא  4, פיסקא 32במקום החברים, בהתאם להוראות סעיף    
אישים שנקבעו על ידי נשיאות הוועד הפועל הציוני יחד עם ההנהלה,  )ד(                                      

 די להגיע למספר הדרוש לפי חוקת במידה שיש צורך בהשלמה כ
 הסוכנות היהודית.    

  
בקביעתם יתנו הנשיאות וההנהלה, במידת האפשר, עדיפות ליושבי ראש  

הפדרציות הציוניות אשר משתתפים במושבי הוועד הפועל בהתאם לסעיף 
 א'.  1, פיסקא 32

 

   III 
 

 נשיא ההסתדרות הציונית העולמית    
 

   
  39סעיף    

 
 1יסקא פ 

נשיא ההסתדרות הציונית העולמית )להלן: "הנשיא"( יכהן כאישיות ציבורית  מעמד הנשיא
בחירה של ההסתדרות הציונית העולמית ותפקד כשגריר של רוצון טוב ויטול 

חלק פעיל במאמציה לגיוס כספים ויש לו יש לו מלוא הזכויות של חבר 
גרס עד תום הקונגרס מן ההנהלה. תקופת כהונתו תהייה מיום בחירתו בקונ

 המניין שלאחריו. 
 

 2פיסקא  
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 אם בתקופה  בין קונגרס לקונגרס תתפנה משרת הנשיא מאיזו סיבה שהיא,  
 ימלא את מקומו, עד לבחירת נשיא חדש על ידי הקונגרס, היושב ראש של   
 ההנהלה.   

 
    IV     

 העולמית ההנהלה של ההסתדרות הציונית                          
 

 40סעיף    
 2017, נובמבר 2012ויוני  2011 יוני תיקון

 1פיסקא  
 ההנהלה תהייה המוסד המבצע של ההסתדרות הציונית העולמית ומחובתה  סמכויות
 להוציא לפועל את החלטות הקונגרס והחלטות הוועד הפועל. היא תהייה  ההנהלה 

 סמכת לרכוש זכויות ולהתקשר אחראית לפני המוסדות האלה. ההנהלה מו ותפקידיה 
 בהתחייבויות בשמה של ההסתדרות הציונית העולמית ולייצגה כלפי חוץ.   

 
 א1פיסקא                                      
 ההנהלה תבחר את הנציגים ו/או הדירקטורים מטעם ההסתדרות הציונית                                     

 העולמית בכל הגופים שבהם רשאית ההסתדרות הציונית העולמית למנות                                     
 ון בחברות בנותיראש דירקטור-נציגים מטעמה, לרבות דירקטורים ויושבי                                     
 נציגים בגופים שהוקמו על פיוחברות קשורות, חברי ועד מנהל בעמותות ו                                     
 חוק.                                     

 
 2פיסקא  
 ההנהלה רשאית להעביר לאחד או לאחדים מחבריה או לפקידי ההסתדרות  

 הציונית העולמית או מוסדותיה את הסמכות להתקשר בהתחייבויות כספיות   
 או אחרות בשמה של ההסתדרות הציונית העולמית.   

 
 3פיסקא 

לדון ולאשר את תוכניות העבודה ויעדי התקציב תפקיד ההנהלה המורחבת 
ההנהלה. היא  הציונית העולמית ולפקח על ביצועם על ידי של ההסתדרות

לקבל את באופן אישי או ישיבה בתקשורת פעמים בשנה  3 לפחות תתכנס
 הדיווחים של ההנהלה ולדון בהם.

 
 4פיסקא 

ובהקשר של  יקבעו לעצמן את סדרי עבודתן ההנהלה וההנהלה המורחבת
ההנהלה בלבד, באופן שיאפשר שותפות והשתתפות מלאה של חברי 

 .ההנהלה מיהדות התפוצות
 

 5פיסקא 
אחת לתקופה שלא תעלה על שנה, תפרסם ההנהלה דין וחשבון אשר יכלול 
את כל ההחלטות שהתקבלו בקונגרס הציוני הקודם. פירוט בדבר הפעולות 

נות לצורך הוצאת ההחלטה אל הפועל ופירוט בדבר האמצעים שכבר המתוכנ
ננקטו לצורך הוצאת ההחלטה אל הפועל. הדין וחשבון יימסר לוועד הפועל 

 יםויופץ לפדרציות בחו"ל ולנציגי כל הבריתות והארגונים אשר היו מיוצג
 בקונגרס הציוני הקודם.

 
 א' 40סעיף 

 2011 תיקון יוני
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 הלה רשאית, בהחלטה אשר תתקבל ברוב של שני ההנ מכירת זכויות
 שלישיים מחבריה, לקבוע את הנכסים שמכירת זכויות  בנכס

טעונה אישור משותף של ההנהלה והוועדה המתמדת לתקציב וכספים.  
ההחלטה למכור זכויות בנכס שלגביו התקבלה החלטה כאמור לעיל, תתקבל 

של שני שלישיים מחברי  ברוב של שני שלישיים מחברי ההנהלה וכן ברוב
 הוועדה המתמדת לתקציב וכספים.

 
  41סעיף    

    2017תיקון נובמבר                          
 מספר

 1פיסקא              חברי ההנהלה
 הקונגרס יבחר בהנהלה שתהא מורכבת מ:   
 ;אשר ישמש גם יו"ר ההנהלה המורחבת )א( יו"ר ההנהלה   
 -ב ראש ההנהלה אשר ישמש גם כסגן ומ"מ יושבסגן ומ"מ יוש)ב(    

 ראש ההנהלה המורחבת.                                           
מביניהם  חברים לכל היותר מבין הסיעות המיוצגות בקונגרס 21)ג( 

  האחראים למחלקות.
, בהתאם לתנאי חברותם, ארגון ציוני בין ארצי)ד( נציג אחד מכל 

 הלה ללא אחריות למחלקות.שיכהנו כחברי הנ
 2)ה( יו"ר העולמי של קרן היסוד.

 
 הקיים[ א1פיסקא ]מחיקית 

 
 2פיסקא 

 2011, יוני 2008תיקון נובמבר  

 הא מורכבת מ:הקונגרס יבחר בהנהלה מורחבת שת (א)

 לעיל.  א1-ו 1ות כל חברי ההנהלה, כאמור בפיסקא (1)

חברים וממלאי מקום של חברים נוספים.  24-לא יותר מ (2)
הוועד הפועל הציוני יהיו זכאים להיבחר להנהלה 

הנהלה ב םבחירת חבריהמורחבת, אך לא להנהלה. 
תהיה שאינם חברים בהנהלה, קבוצה זו תוך המורחבת מ

 .הקודם על בסיס יחסי הכוחות של סיעות הקונגרס הציוני

ארצי ומכל גוף -נציג אחד מכל גוף ציוני ארצי או בין (3)
 .ארצי המיוצג בהנהלה-צי או ביןודי אריה

 ההנהלה המורחבת תהא מורכבת כדלקמן: (ב)
שליש מחברי ההנהלה המורחבת מהקבוצה -לפחות שני (1)

( לעיל, יהיו נציגים 2פי ס"ק )א( )-המוגדרת על
 מהתפוצות ויכללו נציגי פדרציות ציוניות.

לפחות שליש מחברי ההנהלה המורחבת מהקבוצה  (2)
( לעיל, יהיו מקרב בני הדור 2א( )המוגדרת על פי ס"ק )

לעיל, ויכללו נציגי תנועות  23הצעיר כהגדרתם בסעיף 
 נוער עולמיות וארגוני סטודנטים.

כל אחד מחברי ההנהלה המורחבת מהקבוצה המוגדרת  (3)
( לעיל, יהיה נציג מהתפוצות ו/או נציג 3על פי ס"ק )א( )

 לעיל. 23מקרב הדור הצעיר כהגדרתם בסעיף 

                                           
 התיקון יכנס לתוקף בקונגרס הציוני הל"ח. 2
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מחברי ההנהלה המורחבת בכל אחת  30%לפחות  (4)
 ( לעיל יהיו נשים.3)–( 1מהקבוצות המנויות בסעיפים )

 
 א 41סעיף    

   2017תיקון נובמבר                          
אות חוקה זו, בכל מקרה שבו )א( אדם הועמד בהורכל עוד לא נמאר אחרת  

ארצי, כחבר -ני ביןלבחירה על ידי ברית ציונית עולמית, סיעה או ארגון ציו
לה, בהנהלה המורחבת, בוועד הפועל, בנשיאותו או בוועדותיהם, הבהנ

לתה או כחבר בדירוקטוריון הבחבר הנאמים של הסוכנות היהודית או בהנ
אחר במסגרת המוסדות הקרן הקיימת לישראל או לכל תפקיד נבחר 

דה אותו אדם חתם על התחייבות להתפטר מתפקידו במי)ב( -הלאומיים ו
או ויידרש לכך על ידי הצבעה של הנהלת חברית הציונית העולמית, הסיעה 

הסכם זה והתפטרות ב ארצי, ההסתדרות הציונית תכיר-הארגון הציוני הבין
 בדבר מילוי תפקיד שמתפנה.זו חוקה יחולו הוראות כזה  הזו. במקר

   
    

 42סעיף                   
   2017נובמבר  תיקון                         

  .מושב ההנהלה ומשרדה הראשי יהיה בירושלים מושב ההנהלה
 
    43סעיף      

   2017תיקון נובמבר                         
 1פיסקא                                      

 ומו של אם בתקופה שבין קונגרס לקוגנרס יתפנה מאיזו סיבה שהיא מק               מילוי מקומות 
 ראש ההנהלה, יבחר הוועד הפועל הציוני במושבו הקרוב יושב ראש-יושב                          שנתפנו
 מ"מ סגן   ו –עד בחירתו ימלא את תפקיד היושב ראש  חדש מקרב חברי ההנהלה.                      

ברוב קולות חבריה בחבר  היו"ר אלא אם תבחר ההנהלה                                     
אחר מקרב חברי ההנהלה למלא את תפיקד היושב ראש עד למושב הקרוב של הוועד 

 הפועל.
 

 2015תיקון פברואר  2פיסקא  

 אם בתקופה שבין קונגרס לקונגרס יתפנה מאיזו סיבה שהיא מקומו של אחד  
תיפנה הברית או הארגון שמכוחו מונה חבר ההנהלה מחברי ההנהלה,  

קומו התפנה לנשיאות הוועד הפועל הציוני עם בקשה להחלפת חבר שמ
ההנהלה. בקשה כזו תכלול את תיאור קורות החיים של חבר ההנהלה המוצע 

ביחד עם מכתב בחתימת ידו/ה המבקש להתמנות וליטול עליו/ה את 
האחריות של חבר הנהלה. נשיאות הוועד הפועל תהיה מוסמכת לאשר את 

רוב רגיל. עם אישור ההחלפה, יכנס חבר ההנהלה החילופים בהצבעה ב
לתפקידו באופן מידי ויישא במלוא הזכויות והחובות של חבר ההנהלה 
שמכוחו מונה וההודעה על ההחלפה ביחד עם קורות החיים של החבר 

 שמונה, תישלח לכל חברי הוועד הפועל הציוני. 
 

  44סעיף    
 

 ל את הדין וחשבון על פעולתה לא יאוחר מחודש ההנהלה תגיש לוועד הפוע דינים וחשבונות
 ימים לפני פתיחת כל מושב. נוסף לכך, תמסור ההנהלה לוועד הפועל בכל   
 שנה דין וחשבון על פעולותיה.   
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  45סעיף    
 

ההנהלה תחליט על אופן חתימת חוזים, התחייבויות בכתב ומסמכים אחרים,  חתימת חוזים
 ייב את ההסתדרות הציונית העולמית. שיש בהם כדי לח  ומסמכים

 

       V 
 

 הנוכחות הדרושה בדיונים ובהצבעה                 
 

 
 א 45סעיף    

 
 במידה שלא נקבע אחרת בחוקה או בחיקוק של ההסתדרות הציונית  

 העולמית לגבי אחד ממוסדותיה או לגבי סוג מסוים של דיונים או החלטות,   
 לפחות שליש החברים בעלי זכות הצבעה בפתיחת  יש צורך בנוכחות של  
 ישיבה ובהצבעה של הקונגרס הציוני, הוועד הפועל הציוני, נשיאותיהם,   
 ועדותיהם השונות, ההנהלה הציונית ובכל יתר המוסדות, הוועדות והגופים   
 של ההסתדרות הציונית העולמית, בתנאי שנמסרה כדין הודעה מראש על   
 או הישיבה כאמור.קיום המושב   

 
 ב 45סעיף    
 2015תיקון פברואר    

, המתקיימים בכל כנס או מושב רשמי של ההסתדרות הציונית העולמית 
 בארץ ישראל או בגולה, יושר ההמנון הציוני הלאומי "התקווה".

 

    VI    
 

  המוסדות המשפטיים                
 

 46סעיף    
   

 בחלק זה: 
 פירושו הקונגרס, הוועד הפועל, ההנהלה, מוסד או  –ני מרכזי" "מוסד ציו פירוש

 גוף, שהוקם על ידיהם לביצוע תפקיד מתפקידיהם, הקרן הקיימת לישראל  המונחים 
 המגבית המאוחדת בירושלים ומוסדות ומפעלים  –בירושלים, קרן היסוד   
 אחרים, שיוכרו על ידי ההנהלה לצרכי חלק זה;  

 ירושו מוסד ציוני מרכזי, חבר של ההסתדרות הציונית פ –"גוף ציוני"  
 העולמית וכל ארגון, קרן, חבר אנשים מאוגד או לא מאוגד, המצורפים   

 להסתדרות הציונית העולמית.  
 

 47סעיף    
  
  1פיסקא  

 שופטים לכל היותר,  30בית הדין הציוני העליון )להלן בית הדין( יהיה בן  חברי בית הדין
 מקומו. -ממלאי 5-מלבד נשיא בית הדין ובכללם לא יותר מ ומספרם 
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  2פיסקא  
 2011תיקון יוני  
 נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, חברי הוועד הפועל בעלי זכות הצבעה,  

 חברי ההנהלה, המבקר וסגן המבקר, הפרקליט של ההסתדרות הציונית   
 יונית העולמית והמוסדות העולמית וממלאי מקומו, וכן פקידי ההסתדרות הצ  
 הציוניים המרכזיים אינם יכולים להיות חברי בית הדין.   

 
  48סעיף    

 
 מקום מושבו של בית הדין יהיה בירושלים, אלא אם כן יחליט הקונגרס מקום מושבו

 אחרת. אולם בית הדין רשאי לקיים ישיבות בכל מקום, שימצא לנכון.  של בית הדין
 

  49סעיף    
 

 בית הדין מוסמך לדון ולהכריע:  ותסמכ
 בית הדין

 כבית דין של ערכאה ראשונה )א(      
  1פיסקא  
 בדבר פירושה של החוקה הזאת; )א( 

 
 בדבר חוקיות של החלטות המוסדות הציוניים המרכזיים, וזאת בין לרגל  )ב( 

 סכסוך ובין על יסוד הצעת ההנהלה או פרקליט ההסתדרות הציונית    
 למית;העו  

 
 בסכסוכים בין גופים ציוניים, אם לפחות צד אחד הם ההסתדרות הציונית  )ג( 

 העולמית או מוסד ציוני מרכזי או אם מקום מושבם של הצדדים הוא    
 בארצות שונות;   

 
 בסכסוכים, פרט בענייני ממון, בין ההסתדרות הציונית העולמית או  )ד( 

 יחידים בעניינים הקשורים בפעולה ציונית  מוסד ציוני מרכזי לבין ציונים    
 או הנובעים מחברות בגוף ציוני;   

 
 בעררים על החלטות בדבר דחיית הקונגרס או דחיית מושב הוועד הפועל  )ה( 

 (;36 -ו 16)סעיפים    
 

 (; בערעור נגד קביעת מספר הצירים 24)ו(  בענייני בחירות לקונגרס )סעיף  
 , 5עת נציגותם של גופים יהודיים בקונגרס )סעיף ( ונגד קבי18)סעיף    
 , סעיף )ב((;4פיסקא    

 
 בענייני פגיעות בחוקה או בענייניה של ההסתדרות הציונית העולמית או  )ז( 

 בכבודה, שהובאו לפניו לדיון על ידי פרקליט ההסתדרות הציונית    
 ציבורית. -העולמית, לרגל חשיבותם הציונית   

 
  2פיסקא  
 )ז( מוסמך בית הדין לתת צוו מצווים או  1)א(, בעניינים הנקובים בקטע  

 להטיל סנקציה מסנקציות, כפי שייראה לנכון, ובלבד שידאג לכך, כי הצו או   
 הסנקציה לא יגרמו נזק לענייני גופים או יחידים חפים מפשע, העלולים   
 להיפגע על ידי החלטתו.   
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 ים )ב(  כבית דין לערעור   

 
 . 58בערעורים על פסקי דין של בית דין ציוני ארצי, כפי שנקבע בסעיף  

 
 

  50סעיף    
 

  1פיסקא  
 בית הדין ידון בהרכב של שלושה או חמישה שופטים, בהתאם להחלטת  הרכב

 נשיא בית הדין או ממלא מקומו.   בית הדין
 

  2פיסקא  
 ה את היושב ראש נשיא בית הדין, ובהיעדרו, ממלא מקום שלו, ימנ 

 והשופטים האחרים בכל מקרה ומקרה.   
 
 

 51סעיף    
 

 פסקי הדין של כל חבר שופטים של בית הדין אין אחריהם ולא כלום.  
 
 
 
 

  52סעיף    
 

 נשיא בית הדין הציוני העליון יחד עם ממלאי מקומו יקבעו בתקנות את סדרי  תקנות בית הדין
 וכל שינוי בהן טעונים אישור הוועד הפועל הדיונים בבית הדין. התקנות   
 הציוני.   

 
  53סעיף    

 הקונגרס יבחר בפרקליט ההסתדרות הציונית העולמית )להלן "הפרקליט"(.  הפרקליט
 הפרקליט ייצג את ענייני ההסתדרות הציונית העולמית, ובכללם את העניינים   
 ין וייעץ למוסדות )ז( לפני בית הד 1, )א(, פיסקא 49הנקובים בסעיף   
 הציוניים המרכזיים בענייני חוק ומשפט הקשורים בחוקה זו, בהחלטות   
 הקונגרס, החלטות הוועד הפועל והחלטות ההנהלה וביחסי המוסדות   
 הציוניים המרכזיים בינם לבין עצמם ובינם לבין מוסדות אחרים או ציונים   
 יחידים.   

 
 54סעיף    
  2011תיקון יוני    
 סדרי הבחירה של

 הקונגרס יבחר, על סמך הצעת נשיאות הקונגרס, בנשיא בית הדין,   נשיא בית הדין,
 ,מקומו של הפרקליט-בפרקליט ההסתדרות הציונית העולמית, ובממלאי הפרקליט 

במבקר ובסגן המבקר. לא יבחר הקונגרס באותו אדם לוצר מתפקיד אחד  
 .מהתפקידים המנויים בסעיף זה.

 מקומו-יוממלא

 

 א  54סעיף    
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  1פיסקא  סדרי הבחירה

 את שלושת ממלאי מקום נשיא בית הדין הציוני העליון ושופטי בית הדין של שופטי

 תמנה ועדה למינוי שופטי בית הדין הציוני העליון )להלן: ועדת מינוי(. בית הדין
 

  2פיסקא  
  נשיא בית הדין הציוני העליון יכהן כיו"ר ועדת המינוי. 

 
  3פיסקא  
 חברים.  8 -מלבד היו"ר תהייה ועדת המינוי מורכבת מ 

 
 4פיסקא  
 חברים של ועדת מינוי ובתוכם  4 -הוועדה המתמדת של הקונגרס תבחר ב 

 שניים יהיו תושבי חו"ל. נשיא בית הדין הציוני העליון ופרקליט ההסתדרות    
 ת המינוי, תוך חודש  הציונית העולמית ימנו כל אחד שני חברים של ועד   
 ה' של החוקה(.  14אחרי היבחרם )סעיף    

   
  5פיסקא   
 אם בוועדת מינוי נתפנה מקומו של היו"ר, יבוא במקומו ממלא המקום   

 הוותיק של נשיא בית הדין. אם בוועדת מינוי נתפנה מקומו של חבר אחר,    
 פי העניין, או נשיאות ימנה את מחליפו נשיא בית הדין או הפרקליט, הכל ל   
 הוועד הפועל אם מדובר בחבר שנתמנה על ידי הוועדה המתמדת.    

 
  6פיסקא  

 חבר ועדת מינוי ימשיך למלא את תפקידו עד שבמקומו יתמנה חבר אחר על   
 ידי האיש או הגוף הנוגע בדבר.    

 
  55סעיף     
 2011תיקון יוני     

 
 ונגרס לקונגרס יתפנה מקומו של נשיא בית הדין או אם בתקופה שבין ק מילוי מקומות
של המבקר או של סגן מקומו, -מקומו של הפרקליט או של אחד ממלאי שנתפנו

ואולם לא אחר למשרה שנתפנתה,  אדםרשאי הוועד הפועל לבחור בהמבקר, 
ייבחר לתפקיד שנתפנה אדם המכהן באחד התפקידי המנויים לעיל, אלא אם 

  התפטר מתפקידו.
      

 
  56סעיף     
 כל חבר בית הדין יתחייב, כל פעם אחרי בחירתו ולפני כניסתו לכהונתו,   הצהרת חברי

 בהצהרה למלא את תפקידו ללא משוא פנים ולפי מיטב הכרתו ומצפונו. את  בית הדין
 ההצהרה של נשיא בית הדין יקבל נשיא ההסתדרות הציונית, ובהיעדרו,   
 ועל. את הצהרת יתר חברי בית הדין יקבל נשיא בית יושב ראש הוועד הפ  
 הדין.   

 
  57סעיף     

  1פיסקא  
המונח "הסתדרות ציונית ארצית" כולל ארגון ציוני  58בסעיף זה ובסעיף  גופים

 ארצי מסוג אחר באותן ארצות, בהן אינה קיימת הסתדרות ציונית  -כלל  משפטיים
 ארצית.   ארציים
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  2פיסקא  
 רץ, בה קיימת הסתדרות ציונית ארצית, יוקם, בדרך החוקה של בכל א 

 ההסתדרות הציונית הארצית, גוף משפטי )להלן "הגוף המשפטי"(, המוסמך   
 לדון ולהכריע באזור הכפוף לסמכותו במשפטים הבאים:   
 

 בדבר פירושה של חוקת ההסתדרות הציונית הארצית ובדבר חוקיותן של  )א( 
 ות ההסתדרות הציונית הארצית, על יסוד הצעתו של ועד החלטות מוסד   
 ההסתדרות הציונית הארצית או הצעת פרקליטה;   

  

 בסכסוכים בין גופים ציוניים ארציים/ואו מקומיים באותה ארץ; )ב( 
 

 בסכסוכים בין גופים ציוניים ארציים או מקומיים לבין ציונים יחידים  )ג( 
 ציונית או הנובעים מחברות בגוף ציוני ארצי בעניינים הקשורים בפעולה    
 או מקומי;   
 

 בענייני בחירות לוועידת ההסתדרות הציונית הארצית; )ד( 
 

 )ז(, בשינויים  1, פיסקא )א( 49בעניינים מסוג אלה, הנקובים בסעיף  )ה( 
 המחויבים לפי העניין, היינו פגיעות בחוקתה או בענייניה או בכבודה של    
 דרות הציונית הארצית, שהובאו לדיון לפני הגוף המשפטי, לרגל ההסת   
 ציבורית, על ידי פרקליט ההסתדרות הציונית -חשיבותן הציונית   
 הארצית.    

  
  3פיסקא  
 הגוף המשפטי, הנקוב בפיסקא הקודמת, יוקם:  
 על ידי הרכבת בית דין ציוני ארצי קבוע או )א( 

 

 מסדירות את הדיון במשפטים כאמור בדרך על ידי התקנת הוראות ה )ב( 
 בוררות.    

 
  4פיסקא  
 בית דין ציוני ארצי קבוע ייבחר על ידי ועידה ארצית של ההסתדרות הציונית  

 הארצית, שכונסה כדין. על הרכב בית הדין )פרט למספר חבריו(, דרך   
 ומדים, בחירתו, מילוי המקומות שנתפנו, אופן הדיון במשפטים התלויים וע  
 הצהרות של חברי בית הדין, יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, הוראות   
 . 56 -ו 55א',  54, 54, 52, 47הסעיפים   

 
  5פיסקא  
 הגוף המשפטי, שיוקם בדרך בוררות )להלן: "בית דין של בוררות"(  )א( 

 אחד יורכב באופן כזה, שכל צד לסכסוך ימנה מקרב ציוני הארץ בורר    
 והבוררים יבחרו ביושב ראש.  בית הדין של בוררות יכריע ברוב קולות.    

 
 במקרה שבית דין של בוררות יהיה מורכב ממספר זוגי של בוררים  )ב( 

 והקולות יהיו שקולים, יכריע קולו של היושב ראש.    
 

  6פיסקא  
 ופרטי אופן המינוי של פרקליט ההסתדרות הציונית הארצית, סמכויותיו  

 הנוהל להקמת בית דין של בוררות ייקבעו בחוקת ההסתדרות הציונית   
 הארצית או בתקנות, שיוצאו על יסוד החוקה.   
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  58סעיף      
 

 1פיסקא  
החלטות של הגוף המשפטי ניתנות לערעור, במידה שחוקת ההסתדרות  ערעור על
ך בחוקה, במידה שההסכם הציונית הארצית, ובמקרה של היעדר הוראה על כ  החלטות

 בין הצדדים מתירים ערעור.   "הגוף המשפטי"
 
 

  2פיסקא  
 כערכאת הערעור על החלטת בית דין ציוני ארצי יפעל בית הדין הציוני  )א( 

 העליון;   
 בית הדין לערעור על החלטת בית דין של בוררות יוקם באופן כזה, שכל  )ב( 

 הדין. היושב ראש של בית הדין  צד לסכסוך ימנה חבר אחד של בית   
 לערעור ימונה על ידי נשיא בית הדין הציוני העליון, לפי בקשת אחד    
 . 5, פיסקא 57מהצדדים לסכסוך. על אופן הכרעה חלות הוראות סעיף    

 
  3פיסקא  
 אין אחרי החלטת בית הדין לערעורים ולא כלום.  

 
  4פיסקא  
 הנקובים בסעיף זה ייקבעו בחוקת  פרטי הנוהל של הדיון בערעורים 

 ההסתדרות הציונית הארצית או בתקנות, שיוצאו על יסוד החוקה.  
 

         

   VII 
 

 תקופת החשבונאות          
    
 59סעיף    

 
 הוועד הפועל יקבע את שנת הכספים של ההסתדרות הציונית העולמית.  שנת הכספים

 
 
 

   VIII  
 המבקר          

 
  60עיף ס   

 
  1פיסקא  

המבקר יבקר את הפעולות הכספיות, הכלכליות, המנהליות והארגוניות,  מעמד המבקר,
 מכל הסוגים של ההסתדרות הציונית העולמית ושל פקידיה, חברותיה   סגנו 

 ומוסדותיה, כולל גופים אחרים שבהם להסתדרות הציונית העולמית לפחות  ותפקידיהם
 ו ההון.של כוח ההצבעה א 50%  

 
 2פיסקא  
 ההנהלה תגיש למבקר, לא יאוחר משישה חודשים אחרי תום שנת הכספים  
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 של ההסתדרות הציונית העולמית, דין וחשבון על הכנסות ההסתדרות   
 הציונית העולמית והוצאותיה באותה שנה ומאזן זכויותיה וחובותיה.   
 לביקורתו. ההנהלה תעמיד לרשות המבקר את כל המסמכים הדרושים   

 
  3פיסקא  
 הקונגרס או הוועד הפועל רשאים לבחור בסגן מבקר. במקרים דחופים  
רשאית נשיאות הוועד הפועל לבחור בסגן מבקר, בכפוף לאישורו של הוועד  
 הפועל במושבו הקרוב.  

 
  4פיסקא  
 תקופת כהונתו של המבקר היא מהקונגרס, שבחר בו, ועד תום הקונגרס מן  

 ן שלאחריו. אם בתקופה בין קונגרס לקונגרס מתפנית משרתו של המניי  
 המבקר, יבחר הוועד הפועל במבקר חדש ובינתיים ימלא סגן המבקר את   
 תפקידו של המבקר.   

 
  5פיסקא  
 המבקר ימסור דין וחשבון על תוצאות ביקורתו לקונגרס ולוועד הפועל, ואם  

 תקציב וכספים, שהוקמה על ידי הוועד יידרש לכך, לוועדה המתמדת לענייני   
 (. 3, פיסקא 30הפועל )סעיף   

 
  6פיסקא  
 המבקר וסגן המבקר יהיו בלתי תלויים במוסדות ובגופים המבוקרים על  

 ידיהם ואחראים לפני הקונגרס והוועד הפועל בלבד.   
 

 7פיסקא  
 ולים להיות המבקר וסגן המבקר אינם יכולים להיבחר לצירי קונגרס ואינם יכ 

 חברי ההנהלה או חברי הוועד הפועל )למעט חברות בוועד הפועל לפי סעיף   
 )ד((, או חברי המוסדות המשפטיים של ההסתדרות הציונית  3, פיסקא 32  
 העולמית.   

 
  8פיסקא  
 פרטי סמכויותיהם ותפקידיהם של המבקר וסגנו, דרכי פעולתם וסדרי  

 ייקבעו בתקנון מיוחד,  ב 79בוקרים לגבי הביקורת עבודתם וחובות הגופים המ  
 שיתקבל על ידי הקונגרס או הוועד הפועל.   

 

 פרק ג'      
  חובות חברי המוסדות המרכזיים כלפי הקרנות                

 
 א 60סעיף    

 
  1פיסקא  

 פי )ה( חייבים למלא את חובותיהם כל 14חברי המוסדות הנקובים בסעיף   חובות חברי
 והקרן הקיימת לישראל  UJAהמגבית המאוחדת לישראל,  –קרן היסוד  המוסדות

 )להלן "הקרנות"( במשך כל התקופה שבין קונגרס לקונגרס.  המרכזיים 
 

  2פיסקא  
 ההנהלה תודיע לפרקליט, אם חבר מחברי המוסדות האלה לא מילא את  

 בית הדין הציוני  חובותיו כלפי הקרנות, לשם נקיטת הצעדים נגדו לפני  
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 )ז(.  יחד עם זאת, רשאית ההנהלה  1פיסקא )א(,  49העליון, בהתאם לסעיף   
 להשעות את חברותו במוסדות הנ"ל, עד להחלטת הפרקליט. החליטה   
 ההנהלה על השעיית החברות, תודיע על כך מיד לפרקליט. פרטי הנוהל   
 ייקבעו בתקנות לביצוע החוקה.   

 

 פרק ד'    
 הפסקת החברות והשעיית זכויות חבר             

 
  61סעיף     
 

כל חבר רשאי לפרוש מההסתדרות הציונית העולמית, כתום שישה חודשים  הפסקת
 לפחות לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב על כך להנהלה. החבר הפורש חייב  החברות 

 עולמית. למלא את כל התחייבויותיו הכספיות כלפי ההסתדרות הציונית ה  
 

  62סעיף    
 

 , תוך 5, פיסקא 5לא פרע חבר את דמי החברות, שהוטלו עליו בהתאם לסעיף  השעיית
 המועד שנקבע, רשאית ההנהלה, אחרי התראה, להשעות את זכויותיו כחבר   זכויות חבר

 ההסתדרות הציונית העולמית, כולן או מקצתן, עד פירעון החוב.   
 
 
 

 
 פרק ה'            

 מצב חירום            
 

  63סעיף    
 

  1פיסקא  הוראה
 אם מחמת מצב בלתי צפוי מראש ובלתי רגיל יש לסטות מהוראות החוקה  לשעת חירום

 הזאת או חוק אחר של ההסתדרות הציונית העולמית או מהחלטות הקונגרס   
 או מהחלטות הוועד הפועל, רשאית ההנהלה, לאחר שמיעת חוות דעתו של   

הפרקליט ונשיא בית הדין, להציע לנשיאות הוועד הפועל, שבמקרה המיוחד  
שהובא לפניה, תותר סטייה מהחוקה או חוק אחר של ההסתדרות הציונית 

העולמית או מהחלטות הקונגרס או החלטות הוועד הפועל. להצעת ההנהלה 
יש לצרף את חוות דעתו של הפרקליט ושל נשיא בית הדין. החלטת נשיאות 

ועד הפועל, המתירה סטייה, היא בעלת תוקף, אם נתקבלה בנוכחותם של הו
לא פחות משני שלישים של חברי הנשיאות ברוב של שני שלישים של  

הנוכחים. נערכה ההצבעה בכתב או באורח טלגראפי תהייה החלטה בעלת  
תוקף, אם השתתפו בהצבעה שני שלישים של כל חברי הנשיאות וההחלטה 

 של שני שלישים של אלה שהצביעו. נתקבלה ברוב 
 

  2פיסקא  
 ההנהלה חייבת להודיע על ההחלטה, תוך הסתמכות על הוראה זו, לחברי  

 הוועד הפועל ולהגישה לאישור הוועד הפועל במושבו הקרוב או לאישור   
 הקונגרס, אם לפני כינוסו אינו מתקיים מושב של הוועד הפועל. עם שלילת   
 הוועד הפועל או על ידי הקונגרס מתבטלת ההחלטה, ברם האישור על ידי   
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 אין הביטול משפיע על תוקף הסידורים, שנעשו בינתיים על יסודה.   
 
 פרק ו'                

 שינוי החוקה               
 

  64סעיף      
 

  1פיסקא  אופן קבלת
בלו על ידי הקונגרס החלטות של שינוי החוקה תהיינה בעלות תוקף, אם נתק  החלטות על

 בנוכחותם של רוב צירי הקונגרס וברוב של שני שלישים של המצביעים.  שינוי החוקה
 הקונגרס רשאי להחליט בנוכחותם של רוב צירי הקונגרס וברוב של שני   
 שלישים של המצביעים להעביר את סמכותו לשינוי החוקה לוועד הפועל,   
 פועל רשאי להעביר סמכות זו למוסד או ולוועד הפועל בלבד. אין הוועד ה  
 גוף אחר אלא אם השינוי הכרחי לשם ביצוע של החלטה מהחלטות הקונגרס.   
 במקרה של העברה לוועד הפועל תהייה החלטתו בעלת תוקף, עם תתקבל   
 בנוכחותם של רוב חבריו בעלי זכות הצבעה וברוב של שני שלישים של   
 המצביעים.   

 
  2פיסקא  
 א ידון הקונגרס או הוועד הפועל בשינוי החוקה, אלא אם הצעה מנוסחת ל 

 ומנומקת של השינוי הוגשה לנשיאות הוועד הפועל ולחבריו ולפדרציות   
 יום לפני הדיון. מסיבות מיוחדות או יוצאות מגדר הרגיל  40הציוניות לפחות   
 חוקה, אף על רשאית ההנהלה להציע בקונגרס או בוועד הפועל שינוי של ה  
 פי שלא הוגשה הצעה כאמור לעיל. במקרה זה תהייה ההחלטה על השינוי   
 בעלת תוקף אם נתקבלה בנוכחותם של רוב צירי הקונגרס או חברי הוועד   

של המצביעים. מגיש ההצעה  75%הפועל בעלי זכות הצבעה ברוב של  
 יום לפני הדיון. 50יעביר אותה למזכירות הוועד הפועל 

 
  3פיסקא  
 הצבעה על שינוי החוקה תיערך אך ורק בקונגרס או במושב הוועד הפועל  

 הציוני ובשום דרך אחרת.  
 
 

 פרק ז'             
 הוראות סופיות                

 
  65סעיף     

 
 הקונגרס, הוועד הפועל וההנהלה מוסמכים להוציא תקנות לביצוע החוקה  תקנות

 רך בתקנות כאלה. תקנות ההנהלה טעונות אישור הזאת, במידה שיש צו  
 הוועד הפועל.   

 
  66סעיף    

 
 הנוסח המקורי של חוקה זו נכנס לתוקפו שלבים שלבים בתאריכים שונים  תחילת תוקפה

 ( עד לנעילת 4.1.1960מקבלתה על ידי הוועד הפועל בד' בטבת תש"ך )  של החוקה
 (. 11.1.1961הקונגרס הכ"ה, בכ"ג בטבת תשכ"א )  
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 התיקונים נכנסו לתוקפם עם קבלתם על ידי הקונגרס או הוועד הפועל, כפי  

 שצוין על ידי כל תיקון ותיקון.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 34 

 תקנות לביצוע החוקה
 של ההסתדרות הציונית העולמית 

 
 ה,( בישיבת הוועד1961בינואר  3שנתקבלו בט"ו בטבת תשכ"א )

 של הוועד הפועל הציוני במושבו 10שהוקמה בהתאם להחלטה מס' 
של החוקה  65(, על סמך הוראת סעיף 1960ינואר  – 1959טבת תש"ך )דצמבר -בכסלו

 (1968וכפי שתוקנו על ידי הקונגרס הציוני הכ"ז, בסיוון תשכ"ח )יוני 
 והוועד הפועל הציוני במושביו:

 (,1969שכ"ט )יולי (, תמוז ת1967בשבט תשכ"ז )ינואר 
 (, 1976(, תמוז תשל"ו )יולי 1971יולי -תמוז תשל"א )יוני

 ,(1991( ותמוז תשמ"א )יוני 1987סיוון תשמ"ז )יוני 
 (2018, חשון תשע"ט )אוקטובר (2010תמוז תש"ע )יוני 

 
 

  1תקנה 
 

 את המונחים בתקנות הבאות יש לפרש לפי משמעותם בחוקת ההסתדרות  פירוש המונחים
 הציונית העולמית, אלא אם כן משתמעת כוונה אחרת מהתקנה גופא או   
 מהקשר הדברים.   

 
 א'1תקנה    

 של החוקה( 1, פיסקא 5)סעיף          
 2018תיקון אוקטובר             

 
בחוקה, יחולו לעניין רישום חברות אישית,  1, פיסקא 5בהתאם לאמור בסעיף 

אלו כדי לפגוע בדרכי ההצטרפות של חברים החלות  ההוראות כדלקמן, ואין בהרואות
 בכל פדרציה ציונית בהתאם להוראות חוקה זו:

פדרציה ציונית תקבע ותפרסם כללים להצטרפותם של יחידים ורישומם,  (א)
 בהתאם להוראות החוקה ותקנה זו.

פרדרציה ציונית תכין טופס רישום חברים אשר יתפרסם באתר הרשמי של  (ב)
 הפדרציה.

פס ההצטרפות יכלול הסכמה בחתימת הנרשם להיות חבר חובה שטו (ג)
כן, הטופס יכלול -בהסתדרות הציונית העולמית ואת "תכנית ירושלים". כמו

פרטים חיוניים לזיהוי הנרשם: שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, אמצעי 
זיהוי לפי המקובל באותה מדינה, ארץ מגורים קבועה וככל שמדובר ברישום 

 זיהוי בנקאי אישי.מקוון, פרטי 

 תשלום דמי החבר )השקל הציוני( הוא אישי. (ד)

הטופס יכלול מידע עבור השימוש בפרטים האישיים של הנרשם והסכמת  (ה)

, ככל GDPR -הנרשם לשימושים שיעשו עם המידע, בהתאם לכללי  ה
 שכללים אלה חלים באותה מדינה. 
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הרשמה שהוא  ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים תכין באתר שלה טופס (ו)
 זהה לטופס של כל אחת מהפדרציות.

מי שמבקש להצטרף, ימלא ויחתום על טופס ההצטרפות של הפדרציה  (ז)
הציונית, במקום מגוריו הקבוע או ימלא ויחתום על טופס ההצטרפות 

באמצעות אתר ההסתדרות הציונית העולמית וישלם את דמי החבר )השקל 
עביר את הטופס החתום עם הוראות הציוני(. מי שמבקש להצטרף רשאי גם לה

 תשלום למשרדי הפדרציה הציונית או למשרדי ההסתדרות הציונית העולמית.

יום מיום קבלת בקשת  45הפדרציה תודיע לכל המבקש להירשם, תוך  (ח)
ההצטרפות, האם הבקשה התקבלה או נדחתה וככל שהבקשה נדחתה, חובה 

בקש להירשם הודעה על הפדרציה לציין את סיבות הדחיה. לא קיבל המ
כאמור, הוא רשאי להירשם באמצעות אתר ההסתדרות הציונית העולמית, תוך 
 ציון ששילם את דמי החבר ולא קיבל הודעה מהפדרציה הציונית לגבי בקשתו. 

מי שנרשם באמצעות אתר ההסתדרות הציונית העולמית, תועבר בקשתו  (ט)
שום. אם אין התנגדות ימים מיום הרי 30לפדרציה במקום מגוריו הקבוע תוך 

מצד הפדרציה הציונית, הנרשמים באמצעות אתר ההסתדרות הציונית הם 
באופן אוטומטי חברים בפדרציה, בכפוף לכללים הקבועים בתקנון של 

הפדרציה הציונית )תקופת אכשרה סבירה וכד'(. על הפדרציה להחליט בעניין 
שנפגע מהחלטת  יום מיום קבלת הבקשה שהועברה. הנרשם 60החברות תוך 

הפדרציה הציונית לסרב לקבלו כחבר בפדרציה, רשאי לערער על כך. הערעור 
יידון בפני וועדה הנהלתית שתוקם לצורך זה, שהרכבה ישקף את יחסי הכוחות 

של סיעות הוועד הפועל הציוני. המערער רשאי להופיע בפני הוועדה בעצמו או 
ולמית יוזמן להשתתף בדיון למנות מייצג. פרקליט ההסתדרות הציונית הע

 .העליון הציוני הדין לבית הוועדה. על החלטת הועדה ניתן לערר
כל פדרציה ציונית רשאית לקבוע גובה דמי החבר )השקל הציוני( לתקופה בין  (י)

קונגרס לקונגרס )תקופה של חמש שנים( ותפרסם את המידע באתר. חובה על 
י החבר תוך שלושה חודשים הפדרציה הציונית לקבוע לראשונה את גובה דמ

 מיום קבלת תקנות אלה על ידי הוועד הפועל הציוני. 

ההנהלה תקבע גובה דמי רישום חד פעמיים ואחידים אשר ישמשו את  (יא)
 הפדרציות ציוניות שלא קבעו גובה דמי החבר כאמור לעיל. 

מי שנרשם באמצעות אתר ההסתדרות הציונית, דמי החבר ששילם יועברו  (יב)
 נית במקום מגוריו הקבוע.לפדרציה הציו

יחיד המבקש להצטרף, רשאי להירשם בסניפים של הבריתות הציוניות  (יג)
ארציים בכל פדרציה ציונית -העולמיות והארגונים הציוניים או היהודיים הבן

באמצעות חתימה על טופס ההצטרפות שיוכן על ידי הפדרציה הציונית. בכל 
יהיה אישי כאמור בסעיף קטן מקרה, התשלום של דמי החבר )השקל הציוני( 

 )ד( לעיל.
 

 ב'1תקנה 
 ()י"ב( בחוקה 1, פיסקא 7)סעיף 

 2018תיקון אוקטובר 
 
חודשים מיום כניסת תקנה זו לתוקף, מה  6)א(  כל פדרציה ציונית תודיע להנהלה תוך  

 הם הנכסים דלא ניידי אשר בבעלותה, בשלמות או בחלקיות.
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כויות הפדרציה הציונית בנכס )חלקי בעלות(, מיקום )ב(  הרשימה תכלול פרטים לגבי ז
הנכס, גודל הנכס, השימושים הקיימים בנכס וכל פרט חיוני אחר לזיהוי הנכס 

 והשימוש שנעשה בו.
 )ג(  כל פדרציה ציונית תדעכן את הרשימה הנ"ל לפחות פעם בחמש שנים.

ת את מצב נכס מסוים, )ד(  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם ברצון הפדרציה הציונית לשנו
בין לגבי השימוש שנעשה בנכס ובין בזכויות הבעלות בנכס, תודיע על כך להנהלה, 

 יום מקרות האירוע או מקבלת ההחלטה בעניין הנכס. 30תוך 
 
 ג'1תקנה 

 א', פיסקא שלישית7סעיף
 2018תיקון אוקטובר 

 

ית ההנהלה תבחן האם עמדה כל פדרציה ציונית החברה בהסתדרות הציונ (א)
בחוקה, בתנאי ההכרה והחברות הקבועים  1, פיסקא 5בהתאם לאמור בסעיף 

 בחוקה )להלן: "תנאי ההכרה"(. 7בסעיף 

 

המחלקה האחראית לקשר עם הפדרציות הציונית תבצע את הבדיקות הנדרשות,  (ב)
פעם בחמש שנים או אם התקבלה תלונה בעניין התנהלות לא תקינה של פדרציה 

 ציונית.
 

ה יועברו לגוף המנהל של הפדרציה הציונית ולחברי ההנהלה ממצאי הבדיק (ג)
 המורחבת.

 

פדרציה ציונית אשר לפי ממצאי הבדיקה, אינה עומדת בתנאי ההכרה, רשאית  (ד)
 לתקן את הטעון תיקון תוך שישה חודשים ממועד מסירת תוצאות הבדיקה.

 

מדת ההנהלה המורחבת תוציא אישור לניהול תקין לכל פדרציה ציונית אשר עו (ה)
 בתנאי ההכרה.

 

 10ההנהלה רשאית להמליץ להנהלה המורחבת לפעול בהתאם לאמור בסעיף  (ו)
בחוקה לגבי כל פדרציה ציונית שלא עומדת בתנאי ההכרה ואינה בעלת אישור 

 עמידה בתנאי ההכרה.

 

  2תקנה 
 של החוקה(  18)סעיף 

 2019ואוקטובר  2018תיקון אוקטובר 
 וחות בקונגרס שקדם להקמתה. הוועדה תחלהוועדה תורכב לפי יחס הכ )א(  הוועדה לקביעת
 בעבודה לא יאוחר מאשר חודש ימים מיום הקמתה, ותמשיך בעבודתה  מספר הצירים

 ;ברציפות עד סיומה  לקונגרס
 

 הוועדה תקבע את מספר הצירים של כל אזור בחירות, פרט לישראל  )ב( 
 צירי  ולארצות הברית. את בסיס חישובה יהווה המספר המכסימאלי של   

 ;של החוקה, לפי הכללים  הבאים 1, פיסקא 17קבע בסעיף הקונגרס, כפי שנ   
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כל מדינה )איזור בחירות( שיש בה פדרציה ציונית החברה  .1
בהסתדרות הציונית העולמית, תהיה מיוצגת על ידי ציר אחד 

 לפחות.

מספר הצירים ממדינה )אזור בחירות( שהוקמה בה פדרציה ציונית  .2
ה מיוצגת בשלושת הקונגרסים הקודמים חדשה שלא הית

 .2 )ברציפות(, לא יעלה על

 75% -ל השווה צירים מספר )אזור בחירות( יוקצה מדינה לכל .3
 היה בו האחרון בקונגרס אזור לאותו שנקבע הצירים ממספר
 העליון הציוני הדין בית נשיא להודעת בהתאם, ייצוג* אזור לאותו

 נוסף בציר מזכה, ומעלה 0.5 של שארית(. בחוקה' א24 סעיף)
 .בחירות אזור לאותו

 ממספר 75%(: ח"הל) הקרוב הקונגרס לגבי שעה הוראת נקבעה* .4
 אזור לאותו היה בהם הקונגרסים שלושת של הממוצע הצירים

ה נמספר הצירים מארגנטי הוראת שעה נוספת שלגביקבעה נ .ייצוג
מספר הצירים , חישוב הממוצע יהיה לפי (ח"הל)קרוב הלקונגרס 

לקונגרס  שלושת הקונגרסים הקודמיםשייצגו את ארגנטינה ב
 . ו"לה וה"ד, הל"קונגרס הל, קרי הז"הל

במספר בהתחשב, בין היתר, הוועדה תחלק את יתרת הצירים  .5
ולם, הנרשמים לפדרציה הציונית לעומת כלל הנרשמים ברחבי הע

וזאת בשים לב ביכולת לבדוק ולבקר את מספר הנשרמים בכל 
בהישגיה אזור בחירות, במספר היהודים באזור הבחירות הנדון, 

ובפעילות הציונית  של התנועה הציונית באזור הבחירות הנדון
 במקום.

 20%בכל מקרה, התוספת למדינה )אזור בחירות( לא תעלה על  .6
 הציוני בקונגרס לה שהיה יםהציר מספר לעומת הצירים ממספר
נמוכה מציר  20%מיוצגת. היתה התוספת של  היתה בו הקודם

אחד, רשאית הוועדה להחליט להוסיף ציר אחד בלבד לאותה 
 מדינה. 

החליט בית הדין הציוני העליון בעניין חלוקת מנדטים לאיזור  .7
או לפדרציה ציונית או לעניין מספר הצירים מאותו \בחירות  ו

 חירות, החלטת בית הדין גוברת על החלטת הוועדה.איזור ב

 על הוועדה לסיים את עבודתה לא יאוחר מתשעה חודשים לפני  )ג( 
 הקונגרס.    
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 הוועדה תביא את תוצאות חישובה במכתב רשום לידיעתו של כל אזור  )ד( 

 מאזורי הבחירות הנקובים בפיסקא )ב(;   
 

 החלטות הוועדה. הערר חייב להגיע  כל אזור בחירות רשאי לערור על )ה( 
 לידי הוועדה לא יאוחר מחודש מתאריך קבלת המכתב הרשום, בו    
 נמסרה לאזור הנדון ההודעה על החלטת הוועדה;   

 
 בית הדין הציוני העליון יחליט באופן סופי על מספר הצירים של כל  )ו(

 להגדיל את אזור בחירות, אשר הגיש ערר על החלטת הוועדה. הוא רשאי 
ביתר ארצות התפוצות, עד לחמישה צירים לכל היותר  מספר הצירים

, בהתחשב של החוקה 3 -ו 1פיסקאות  17מעל המסגרת של סעיף 
 בנימוקי הערר;

 
 לאחר קבלת ההחלטה לפי פיסקא )ה( תקבע הוועדה את המספר הכולל  )ז( 
 17סעיף רת ההוראה של במסגמיתר ארצות התפוצות של צירי הקונגרס   

 החוקה;של  1פיסקא 
 

)ח( נשלל ייצוג של אזור בחירות על ידי בית הדין הציוני העליון, בכללותו 
או בחלקו, מכל סיבה שהיא, המנדטים שהיו מיועדים לאזור בחירות זה 

אינם ניתנים לחלוקה על ידי הוועדה אלא אם בית הדין שלל ייצוג מאותו 
 צופים.אזור בחירות ביותר משני קונגרסים ר

 
 ( ותביא אותה רסם את קביעת הוועדה לפי פיסקא )זההנהלה תפ ()ט 

 3לידיעתם של כל הנוגעים בדבר.    
 

 בוטלה 3תקנה    
 

  4תקנה    
 של החוקה( 19)סעיף               

 
 לצרכי הבחירות לקונגרס מהווה שטח של כל ארץ או שטח של ארצות  אזור בחירות

 ם פעולתה של הסתדרות ציונית ארצית אחת, אזור אחדות, הכלולות בתחו  
 בחירות אחד, מלבד אם נקבע הסדר אחר בהסכם בין ההנהלה לבין   
 ההסתדרות הציונית הארצית בארץ מסוימת, ובהיעדר הסתדרות ציונית   
 ארצית בארץ מסוימת, בהסכם בין ההנהלה לבין כל הגופים הציוניים   
 הקיימים באותה הארץ.   

 
  

                                           
 קונגרס הציוני הל"ח:הוראת שעה ל 3

לתקנות לביצוע החוקה בעניין הוועדה לקביעת מספר צירים לקונגרס )פרט לישראל  2מבלי לפגוע באמור בתקנה 

ולארה"ב(, הוועדה תהיה רשאית להעניק ציר גם למדינה )אזור בחירות( שאין בה פדרציה ציונית החברה בהסתדרות 

ות זה( היה ייצוג בקונגרס הציוני הל"ז. החליטה הוועדה כאמור לעיל, יחולו הציונית העולמית ובלבד שמדינה )אזור בחיר

)ב(, על אף ביטול תקנות אלה על ידי הוועד הפועל הציוני  5א' )ג( ותק' 1הוראות תקנות הבחירות לקונגרס הציוני, תק' 

 .4הל"ז/
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  5תקנה    
 של החוקה( 22)סעיף                 

 
  30 -התאריך הקובע לגבי הגיל, המקנה את הזכות לבחור או להיבחר, הוא ה הזכות לבחור

 ליוני הקודם לקונגרס. יחד עם הצעת מועמד לציר בקונגרס יש להביא   ולהיבחר
  –יסוד ראייה, שהמועמד מילא באופן סביר ומראש את חובותיו כלפי קרן ה  
 , והקרן הקיימת לישראל בתקופת UJAהמגבית המאוחדת לישראל,   
 הקונגרס השוטפת.  

 
 6תקנה    

 של החוקה( 20 -ו 19)סעיף                      
 

 כל ועדת בחירות אזורית תתקין תקנות הבחירות לקונגרס בהתאם  )א( שיטת הבחירות
 וחדים;לשיטה שהונהגה באזור ולצרכיו המי  לקונגרס

 
 בארץ בה אין קיימת הסתדרות ציונית ארצית כחברת ההסתדרות הציונית  )ב( 

 העולמית או שקיימות בה יותר מהסתדרות ציונית ארצית אחת כחברת    
 ההסתדרות הציונית העולמית, תיקבע שיטת החברות על ידי הגופים    
 ההחלטה  של החוקה. 19שהיו מיוצגים בקונגרס הקודם, בהתאם לסעיף    
 על שיטת הבחירות תתקבל לפחות שישה חודשים לפני כינוס הקונגרס.    
 הוצעה יותר משיטה אחת, תתקבל זו שבעדה הצביעו רוב הארגונים    
 של הנציגות באזור בקונגרס הקודם.  90%שציריהם היוו לפחות    

 
 ם כל הארגונים והרשימות שהיו מיוצגים בקונגרס הקודם או השואפי )ג( 

 להיות מיוצגים בקונגרס הבא רשאים לערער על ההחלטה הקובעת את    
 שיטת הבחירות לפני בית הדין הציוני העליון,  תוך חודש מיום    
 קבלתה;   

 
 אם אין נקבעים יחסי הכוחות בין הארגונים והרשימות השואפים להיות  )ד( 

 כאמור, יקבע  מיוצגים בקונגרס על ידי שיטת הבחירות עצמה שנתקבלה   
 חברים, שיוקם על ידי הסכם בין  7 - 5אותם גוף נייטראלי בהרכב של    
 הארגונים והרשימות השונים, ובאין הסכם, על ידי הנהלת ההסתדרות    
 הציונית העולמית. הוראה זו חלה במקרה הצורך גם על ארצות שבהן    
 קיימת הסתדרות ציונית ארצית;   

 
 פיסקא הקודמת יחליט בהתחשב במספר החברים של כל הגוף הנזכר ב )ה( 

 ארגון ורשימה ובהישגיו בתחומים השונים של הפעולה הציונית, כגון    
 עלייה, חינוך ותרבות, ארגון, חברות, הקרנות הלאומיות והמגביות    
 לישראל;   

 
 נתפנה מקום בגוף הנזכר בפיסקאות הקודמות הוא ימולא בדרך הסכם  )ו( 

 ין הארגונים והרשימות שקבעו את שיטת הבחירות, ובאין הסכם ב   
 ביניהם, על ידי ההנהלה הציונית, אלא אם על מילוי המקום החליטה    
 ההסתדרות הציונית הארצית.    

 
 א 6תקנה    

 של החוקה( 21)סעיף                        
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 מו, לא יאוחר מחמישה חודשים המפלגות הציוניות המיוצגות בכנסת יקי )א(  הנציגות של
 לפני היום הקובע, ועדה לקביעת הנציגות הישראלית לקונגרס הציוני;  ישראל בקונגרס

 
 כל מפלגה מהמפלגות הציוניות המיוצגות בכנסת תגיש לוועדה לקביעת  )ב( 

 הנציגות לא יאוחר משמונה שבועות לפני היום הקובע, את רשימת    
 שני באי כוח מוסמכים של המפלגה; מועמדיה, חתומה בידי   

 
 הוועדה לקביעת הנציגות תקבע מתוך רשימות אלה את הצירים של כל  )ג( 

 מפלגה ותפרסם את שמותיהם ברבים, לא יאוחר משישה שבועות לפני    
 היום הקובע;   

 
 על כל יתר ענייני הבחירות במדינת ישראל יחולו הוראות החוקה, תקנות  )ד( 

 לחוקה ויתר הדינים בקשר לבחירות לקונגרס הציוני, בשינויים הביצוע    
 המחויבים לפני העניין.    

 
 
 
 

 7תקנה    
 של החוקה( 25)סעיף                  

 
 יחד עם הצירים ייבחרו במספר שווה צירי מילואים. ועדת הבחירות  )א( בחירת

 ירות מספר יותר גדול של האזורית רשאית לקבוע בהוראות לביצוע הבח  צירי מילואים
 צירי מילואים, אולם מספר זה לא יעלה על מספר כפול של מספר    
 הצירים;   

 
 הסדר, בו נכנסים ממלאי מקום של צירים לתפקידם, ייקבע על ידי  )ב( 

 כוח רשאי לקבוע את ממלאי המקום -כוח של הרשימה. המיופה-המיופה   
 ר, אלא אם כן תאשר הנשיאות, רק מהרשימה הארצית של הציר הנעד   
 שאין ממלאי מקום מאותה הרשימה, או שאף אחד מהם אינו יכול    
 כוח לבחור ממלא מקום -להשתתף בקונגרס. במקרה זה רשאי המיופה   
 מרשימה ארצית אחרת של אותו הגוף הציוני, שעמו נמנה הציר הנעדר;   

 
 , בו נכנסים ממלאי מקום בהיעדר הוראה מטעם המיופה כוח בדבר הסדר )ג( 

 הצירים לתפקידם, קובע הסדר, בו הם מופיעים ברשימת המועמדים.    
 
 

  8תקנה    
 של החוקה( 4, פיסקא 26)סעיף                

 
 של החוקה,  4, פיסקא 26בהיעדר הוראה מיוחדת בהסכם לפי סעיף  )א( ביטול הסכם
 הסכם על ידי מתן הודעה מוקדמת לצד רשאי כל צד להסכם לבטל את ה   בדבר נציגות

 חודשים לפני פתיחת הקונגרס.  10 -השני במכתב רשום, לא יאוחר מ   
 במקרה כזה זכאי כל סניף ארצי של הגוף הציוני, שהיה צד להסכם    
 כח אחד בזכות הצבעה -המבוטל, לדרוש, שתינתן לו נציגות על ידי בא   
 בוועדת הבחירות האזורית;   

 
 ההנהלה לא תהייה רשאית לבטל את ההסכם, אם בשעת מתן ההודעה  )ב( 
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 המוקדמת אינה עוד קיימת האפשרות בשביל הצד השני להסכם    
 להשתתף בבחירות.    

 
 

  9תקנה    
 של החוקה( 29)סעיף               

 
 סדר היום של הקונגרס שלא מן המניין ייקבע על ידי המוסד או המוסדות סדר היום של
המוסמכים לכנסו. החליט רק אחד מהמוסדות האלה לכנס קונגרס שלא מן   הקונגרס שלא
 המניין, יוכללו בסדר יומו נושאים נוספים, לפי דרישתו של המוסד השני, אם   מן המניין

 יום לפני מועד פתיחתו  14 -דרישה כזאת תוגש למוסד המכנס לא יאוחר מ  
 של הקונגרס שלא מן המניין.   

 
 
 
 
 
 

  10תקנה    
 של החוקה( 2, פיסקא 32)סעיף                    

 
 של החוקה נקבע, שהאיסור להיבחר  2, פיסקא 32על סמך ההוראה של סעיף  בחירת עובדים
 לחבר הוועד הפועל לא יחול על עובדי ההסתדרות הציונית העולמית   לחברי הוועד

 יהודית ועל עובדים בכירים של והקרנות הלאומיות, על עובדי הסוכנות ה הפועל
 פדרציות ציוניות שהיו חברי הוועד הפועל בשעת מושב הוועד הפועל בשבט   
 (.1976תשל"ו )ינואר   

 
 'א 10תקנה                                                                            

או באמצעים אחרים;   השתתפות בישיבות:

 שפת הדיונים; תרגוםות הישיבות; שע
 
 כל חבר בעל זכות להיות נוכח ולהצביע בישיבה שלהנשיאות,   (א)

ורחבת, או הוועדה המתמדת ההנהלה המצומצמת, ההנהלה המ           
תקציב וכספים של הוועד הפועל )כל אחד מהם,    לענייני

"מוסד ההסתדרות הציונית העולמית"( יורשה להשתתף 
 ן אם ולהצביע בישיבה כאמור בי

 עות טלפון, או בכל אמצעי באמצעות נוכחות פיזית, באמצ           
אחר )כולל, אך לא מוגבל לשיחות ועידה באמצעות וידיאו( 

 אשר יאושר
( מוסד ההסתדרות הציונית 2( הוועד הפועל, או )1ידי )-על

הרלוונטי, ובתנאי  שכל מוסד כאמור יאשר שימוש  מיתהעול
ורך נוכחות והצבעה בישיבות של אלקטרוניים לצ באמצעים

 ולא עבור הישיבות של מוסדות אחרים.  אותו מוסד בלבד
 

)ב( ככל שהדבר מתאפשר באופן מעשי וסביר, כל אחד ממוסדות 
ההסתדרות הציונית יערוך את ישיבותיו בשעות העסקים המקובלות 
)"שעות העסקים המקובלות"( באזורים בהם מתגוררים כל משתתפי 

ובתנאי שאם הדבר אינו אפשרי באופן סביר, יתקיימו הישיבות, 
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ישיבות אלה  במהלך שעות העסקים המקובלות של רוב המשתתפים 
ובמועד אשר ממזער את אי הנוחות למשתתפים המתגוררים במדינות 
המשתייכות לאזורי זמן שונים מאלו בהן מתגוררים מרבית 

 המשתתפים.
 

סדות ההסתדרות הציונית )ג( השפה הרשמית של הישיבות של כל מו
העולמית  הינה עברית. כל עניין אשר יועלה בישיבה של אחד מן 
המוסדות הללו, יתנהל בעברית או באנגלית, בתנאי שהגוף המתכנס 

ני או עוקב מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית איספק תרגום סימולט
עבור כל המשתתפים הנוכחים פיזית בישיבות אלו ועבור אלו 

ים בישיבה באמצעות שימוש באמצעי תקשורת אחרים. ניתן המשתתפ
ני או עוקב מעברית או אנגלית לכל שפה איהיה לספק תרגום סימולט

אחרת אם המוסד הרלוונטי יקבע כי תרגום זה הנו חיוני ומועיל לניהול 
 הישיבות כאמור;  

 
)ד( כל הכללים, התקנות, והנהלים בנוגע לתפקוד מוסדות ההסתדרות 

ית העולמית ייחשבו כאילו תוקנו באופן המתחייב ועולה מתקנה הציונ
 זו.

 
 
 
 

 ב'10תקנה                                                                            
10תקנה , למטרת שיכונו)א( ההנהלה המצומצמת והמורחבת )               ביצוע החלטות

 ב'      
 בלבד, "ההנהלה"( יבצעו את הנחיות הקונגרס או הוועד זו               הקונגרס והוועד
                           הפועל )"ההנחיות"(. הוועד הפועל יקים ועדה המורכבת                הפועל הציוני

 לוועד הפועל על  דווחתפקח ותמחבריו שאינם חברי ההנהלה, אשר 
 התקדמות ההנהלה בביצוע ויישום הנחיות כאמור )"ועדת היישום"(                                      

 
 )ב( על פי דרישה בכתב של ועדת היישום להנהלה או לכל חבר)ים(   
 בהנהלה )האדם או המוסד אליו מופנית בקשה כאמור, "נמען 

 הבקשה"(, נמען הבקשה יספק לוועדת היישום את המידע והמסמכים
 פי דעת ועדת היישום, על מנת להעריך אתהדרושים או המתאימים, ל

 התקדמותו של נמען הבקשה ביישום ההנחיות. 
 
 אם ועדת היישום, לאחר שעיינה במידע או במסמכים אשר (ג)

 ידי נמען הבקשה, קובעת כי נמען הבקשה לא עמד-סופקו לה על
( לספק את המידע או 2( לבצע את ההנחיות או )1בהתחייבותו )

די ועדת היישום בעיתם, ועדת היישום תמליץ  י-המסמכים שנדרשו על
כי הוועד הפועל ינקוט בצעדים נוספים להבטיח את ביצוע ההנחיות 

 כהלכה. 
     

על כל הוראה אחרת של ב' זו באות להוסיף 10)ד( הוראותיה של תקנה 
לוועד הפועל להבטיח את ביצוען של ת סמכות הענק שעניינה החוקה

 .א לגרוע ממנה, ולההנחיות כהלכה ובעיתן
 
 

  11תקנה    
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 א' של החוקה( 60)סעיף                   
 

הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית )להלן: ההנהלה( תגיש את רשימת  )א( חובות חברי
)ה( של החוקה )להלן המוסדות( תוך  14חברי המוסדות הנקובים בסעיף    המוסדות

המגבית המאוחדת לישראל  –היסוד חודש מיום בחירתם, להנהלת קרן   המרכזיים 
 ולהנהלת הקרן הקיימת לישראל )להלן: הנהלות הקרנות(. לא  UJA   לגבי הקרנות

 נבחרו חברי המוסדות בבת אחת, תוגשנה רשימות הנבחרים זו אחרי זו    
 תמיד או חודש ימים מיום בחירתם.    

  
 ארציים הנוגעים הנהלות הקרנות תבדוקנה בעצמן או על ידי הוועדים ה )ב( 

 בדבר, אם כל החברים ברשימות מילאו את חובתם כלפי הקרנות בשנה     
 שבה נבחרו.    

 
 מילוי חובה פירושה מתן תרומה, המתאימה למצבו הכלכלי של החבר  )ג( 

 בהתחשב ברמת התרומות בארץ הנדונה. הנהלת כל קרן רשאית לשחרר    
 צבו הכלכלי. ממילוי החובה חבר מוסד בשים לב למ  

 
 בכל שנה לאחר שנת הבחירות תבדוק הנהלת כל קרן אם כל חברי  )ד( 

 המוסדות מוסיפים למלא את חובתם כלפי הקרנות. ההנהלה תודיע    
 להנהלות הקרנות על כל שינוי בהרכב האישי של המוסדות.    

  
 ו לא מילא חבר של מוסד את חובתו, תתרה בו הנהלת הקרן ותדרוש ממנ )ה( 

 לקיים את החובה תוך חודש ימים מקבלת ההתראה.    
  
 לא מילא חבר את חובתו על אף ההתראה, תודיע על כך הנהלת הקרן  )ו( 

 להנהלה והיא תמסור הודעה על כך לפרקליט ההסתדרות הציונית לשם    
 )ז( של החוקה. החליטה  1)א( פיסקא  49נקיטת צעדים בהתאם לסעיף    
 עות את חברותו של החבר במוסדות, תודיע על כך מיד ההנהלה להש   
 לפרקליט.    

 
 סבור הפרקליט שהחבר הפר את חובתו כלפי הקרנות, יגיש נגדו קובלנה  )ז( 

 לבית הדין הציוני העליון, בהתאם לפרק ו' של תקנות בית הדין הציוני    
 חבר עד העליון. אם הפרקליט סבור, כי יש מקום להשעיית חברותו של ה   
  43להחלטתו הסופית של בית הדין, יבקש השעייתו בהתאם לתקנה    
  מתקנות בית הדין הציוני העליון.   


