
  1החלטות מושב הוועד הפועל הל״ח/

 

בחוקת ההסתדרות  1, פיסקא 35: בהתאם לאמור בסעיף בחירת יו״ר הוועד הפועל הציוני .1

כיו״ר הוועד הפועל הציוני,    בהלנה גלזרהציונית העולמית, בוחר הוועד הפועל הציוני מקרב חבריו  

 כיו״ר נשיאות הוועד הפועל הציוני.  השמש מתוקף תפקידתאשר 

 

בחוקת   1, פיסקא 35: בהתאם לאמור בסעיף בחירת חברי נשיאות הוועד הפועל הציוני .2

)מ"מ(,   ציקי צבי אבישר:  ההסתדרות הציונית העולמית, בוחר הוועד הפועל הציוני מקרב חבריו ב

 גבריאל , דוד ברנשטיין, בראון יונתן ,יגאל ביבי, בנדל אהוד, דבורה אייזיק, אזולאי  אריה

, מתי יצחק, דוד יערי, אוהד טל, דקל חומש , קסניה דוברון, )מ"מ( גרינברג דבורה, גורנשטיין

 מארק, לאופר מייקל, כץ חיים, כהן יהודית,  )מ"מ( חיה כהן, כהן חיים, )מ"מ( כהן דניאל

, )מ"מ( לאה מולשטיין, לרנר פסח , לנג  אסתר, סעדיה שלום לופס, מילי לוי שוחט, אלבנסון

, )מ"מ(  כרמה פיינשטיין,  סו פולנסקי,  פאר  חגית,   )מ"מ(  אסתר סרוק,  סמסון  עדי,  נהוראי  נילי

יוסי , צ'יטונה אלברטו, )מ"מ( דורון פרץ, אניטה פרידמן, אריאל פלדשטייןרועי פלד )מ"מ(, 

אילן  ,  צבי רביב,  )מ"מ(  תהילה ראובן,  ג'יליאן קפלין,  )מ"מ(  אהובה קורן,  רמי קוך,  )מ"מ(  צדוק

כחברי  )מ"מ( זאב שוורץ, )מ"מ( שביט שירלי, פלג רשף)מ"מ(, , רוס פרידה, )מ"מ( רוט

  .ומ״מ חברי נשיאות הוועד הפועל הציוני  נשיאות הוועד הפועל הציוני

 

העולמית,  בחוקת ההסתדרות הציונית  34: בהתאם לאמור בסעיף בחירת ועדת הביקורת .3

 ,וד ברנשטייןד, רוט אילן, עיני  יחזקאל )חזי(,  סתיו רחל –רלי : בוחר הוועד הפועל הציוני ב

סופיה , אסתר סרוק, אשר מכלוףעו"ד , בוקי כצמןעו"ד  , דוד יערי, גל הר ציון, דליה היבנר

 ועדת הביקורת.כחברי  יצחק )איציק( שמחון, ישראל שוויבל, יורי קנדל, תמי קלאוזנר, פלמן

 

 )א(2א׳, פיסקא 30: בהתאם לאמור בסעיף הסמכת הוועדה המתמדת לתקציב ולכספים .4

, מסמיך הוועד הפועל הציוני את הוועדה המתמדת לתקציב בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית

 על כל ענייני תקציב וכספים. להחליט ולכספים להחליט, על יסוד הצעת ההנהלה, 

 

: בהתאם לפסק חברה בהסתדרות הציונית העולמיתכנית באקוודור קבלת הפדרציה הציו .5

)א( בחוקת ההסתדרות הציונית 2, פיסקא  5הדין של בית הדין הציוני העליון ובהתאם אמור בסעיף  

העולמית, מחליט הוועד הפועל הציוני לקבל את הפדרציה הציונית באקוודור כחברה בהסתדרות 

 הציונית העולמית. 

 

 



: בהתאם לפסק הפדרציה הציונית בפרגוואי כחברה בהסתדרות הציונית העולמיתקבלת  .6

)א( בחוקת ההסתדרות 2, פיסקא 5הדין של בית הדין הציוני העליון ובהתאם לאמור בסעיף 

הציונית העולמית, מחליט הוועד הפועל הציוני לקבל את הפדרציה הציונית בפרגוואי כחברה  

 בהסתדרות הציונית העולמית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


