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ההסתדרות הציונית העולמית
WORLD ZIONIST ORGANIZATION

מושב הוועד הפועל הציוני הל"ח/2
The Zionist General Council Session XXXVIII/2

יום ראשון, טו טבת תשפ"ב, 19/12/2021
מליאה 1 - פתיחת המושב  15:45-15:00

מר יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית 
 העולמית ויו"ר בפועל של הסוכנות היהודית
 הגב' הלנה גלזר, יו"ר הוועד הפועל הציוני

 מר סטיבן סתיו, מבקר הצ"ע
השר נחמן שי, משרד התפוצות

מליאה 2  - עד כמה האנטישמיות היא   16:15-15:45
סכנה ברורה ומיידית?

פרופ' דבורה ליפשטד, היסטוריה יהודית מודרנית 
וחקר השואה, אונ' אמורי, ג'ורג'יה, ארה"ב

סרטון "מספרים אנטישמיות א׳"     

מליאה 3 - אתגרי הביטחון הלאומי של   16:45-16:15
ישראל בפתח שנת 2022

האלוף במיל', עמוס ידלין, עד לאחרונה ראש 
המכון למחקרי ביטחון לאומי.

הפסקה    16:50-16:45

מליאה 4    17:15-16:50
"אנטי-ציונות היא אנטישמיות! נקודה!"  

 מר עופר חדד משוחח עם מר נתן שרנסקי, 
יו"ר ISGAP המכון לחקר אנטישמיות גלובלית

"לזכרם" זוכרים את חברי הוועה"פ הציוני   

שהלכו לעולמם בשנה החולפת

זוכרים ושרים  17:15
הכרות עם המיזם ליצירת זיכרון תרבותי – הלחנה 

וזמר של שירים שנכתבו ע"י ילדים בגטו

ועדת חוקה  18:00

יום שני, טז טבת תשפ"ב, 20/12/2021
מליאה 5 - הנחת אבן פינה לחידוש   16:00-15:00

רחבת הכניסה בהר הרצל

מליאה 6 – ועדות   18:00-16:00
  Case Study   

FOA - מהחלטה לפעולה, יזמות צעירה
מר תומר אלדובי, מייסד התנועה למאבק 

באנטישמיות ברשת 
ועדה מס' 1 – הדור הצעיר והמאבק 

 באנטישמיות
ועדה מס' 2 – שיתוף הממשל המקומי והארצי 

 במאבק באנטישמיות
ועדה מס' 3 – חינוך – הקניית ידע והסברה 

כאמצעי  להתמודדות עם האנטישמיות 
 בקהילות

ועדה מס' 4 –המאבק באנטישמיות ברשתות 
 החברתיות 

ועדה מס' 5 -  עמיות ואנטישמיות – "עם אחד" 
ערבות ומחויבות הדדית במאבק באנטישמיות 

התכנסות הוועדה לניסוח החלטות  18:30

מועדי ההצבעה להצעות ההחלטה  10:00-24:00 *
    מחצות הלילה ביום ב' 

ועד 10:00 בבוקר של יום ג'  

יום שלישי, יז טבת תשפ"ב, 21/12/2021
מליאה 7 - ארגז כלים למאבק    15:45-15:00

באנטישמיות
מר גבריאל בן טסגל, עיתונאי, מרצה, מנהל   

ומייסד "הצד השני" 

מליאה 8    16:00-15:45 
הצגת תוצאות ההצבעות

סרטון "מספרים אנטישמיות ב׳"  

הפסקה  16:15-16:00

מליאה 9 - המאבק באנטישמיות:   17:00-16:15
הגדרת צרכים ותאום ציפיות בין התנועה 

 הציונית לבין הקהילות היהודיות 
פאנל בהשתתפות נציגים מהקהילות:

הגב' דברה אייזק, נשיאת הפדרציה הציונית 
של אמריקה )AZM(, מנחה

מר אנדרה אובולר, חבר מומחה במשלחת 
הממשלתית ל"כח המשימה הבינלאומי להנצחת 

השואה - IHRA", אוסטרליה
ד"ר אריאל גלבלונג, מנהל מרכז שמעון ויזנטל 

באמריקה הלטינית, ארגנטינה
ד"ר דיוויד הירש, מהאקדמאים המובילים 

בעולם בנושא אנטישמיות עכשווית, אנגליה
הגב' אריקה זיגפריד תומפסון, חברת מועצת 

המנהלים של הפדרציה הציונית, הונגריה

מליאה 10 – מליאת נעילה  17:00

שירת התקווה  

סדר יום
מושב הוועד הפועל הציוני ל"ח/2 


