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 3/ז"ישיבת נשיאות הוועד הפועל הציוני הל
. ירושלים הריעל , על הנוףמברכת את הנוכחים וממליצה להם להסתכל , מתנצלת על איחורה ר הלנה גלזר"היו

מאתגר עם , פורה, מקווה שיהיה לנו ועד פועל מעניין. הבאים לנשיאות ולוועד הפועל הציונימקדמת בברכה את 

 .הרבה ויכוחים כמו שהיה גם כשהכנו אותו, הרבה

אירוע שזה היה מספרת  .בהר הרצל נה לקונגרס הציוני הראשון שהתקיימהש 021-חגיגת ה מזכירה ומציינת את

מכל רבים נוער בני  ואלפי אנשים ביניהםראש הממשלה  בהשתתפותמבחינה ארגונית מאתגר , ביותר מרשים

 .זה היה ממש מחמם את הלב, עמדו ושרו, שיתפו פעולהשהזרמים 

לדברי . שהיה מורכב ביותר והתוצאה היתה מרשימה וחיובית מאד, מודה לאלי כהן על הארגון הלוגיסטי של האירוע

מהמסובך ביותר ועד לפרט  -הכל עבד , אם אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא בפרטים הקטנים, ה פיינשטיין כהןכרמ

 .מכל הבחינות היה מדהים. היה אירוע מרגש, ישר כח לך ולצוות. בסדר מופתי, הקטן ביותר

 במושב .הצעות ההחלטהבוד על כל עשהשנה נ הוחלטלא הספקנו לדון בוועדת ההחלטות  ,האחרוןקונגרס במאחר ש

מה שהכנו עדיין  .שהשנה זה הזמן הוחלטהוקדש לנושא הזה ולכן  המושבושנה לתנועה הציונית  021חגגנו  הקודם

 .וועד הפועל הבאלהוסיף דברים לו להציע עוד הצעות, יכולת לשפר לנויש בכל שנה   .לא מושלם

מחר נתחיל החוקה בתנועה הציונית ו נושאבגם  נדון, ירושליםשנה לאיחוד  01 -המרכזי שנבחר מעבר לנושא , השנה

על פי  ת ונכונהמסודר לעבודההיועצת המשפטית מוקדם של תדרוך  יהיה. לעבוד על הצבעות של הצעות ההחלטה

 . החוקה

שייתן כדי הווה ברצינו שר משפטים  .הוזמן משפטים לשעברהשר ו השר לשיתוף פעולה אזורי ,גביצחי הנ

 .אך בשל מחויבויות שונות לא התאפשר לשרה איילת שקד, וקהושא החפרספקטיבה לנ

 ,עם ייצוג מלא גם היא, מורחבתמצומצמת וועדה ועדה . את השולחן שנמצא כאן פחות או יותר שתי ועדות שמייצגות

 .אשר נפגשו מספר פעמים עד שאישרו את החומרים המוגשים

העזרה המקצועית הייעוץ , ההסתדרות הציונית בנושא חוקתהעצום הידע על  ד פרן ברניס"במיוחד לעו מודה

  .המקצועי הטוב ביותר שישנו

קונפדרציה זה נושא ה. הקונפדרציהסיעת חבר העמים אלא גם את  או אתאני מייצג פה לא רק את רוסיה  :לנוב'מיכאל צ

 ,בין היתר כמו, דווקא לאזוריםמאד חשובה  ,קבוצה בתוך ההסתדרות הציונית העולמיתהיא היתה מעין  - מאד חשוב

 .ללא השתייכות לפוליטיקה ולמפלגות ולכל זה, סיעה של הציונות הכללית ודרום אמריקה משום שזחבר העמים ו

. ברוכות הבאות ונאחל לכן שתפרחו מעלה מעלה. קדם בברכה את שתי הצעירות מהתנועה הרפורמיתמ אלי כהן

ביותר  חשובההנושא והדגיש כי  .המליאה סיוםלאחר מנהרות הכותל יור המתוכנן לומתאר בקצרה את הס .יישר כח

המליאה , אנשים להתבטאכדי לאפשר לאם יהיה צורך להמשיך ולקיים את הדיון אחרי ארוחת הערב זו החוקה ו

 . ימשך גם על חשבון הסיורת

 

 :חבריםחילופי 

 .כממלא מקום חבר בוועד הפועל על בסיס מקום פנוי ינהרץאופיר ש –מכבי 

כממלאת מקום חברה   סנדי סטרקמןומקום חבר בוועד הפועל על בסיס מקום פנוי  תכממלא לה לאזרנו –מרכז 

 .שהתפטרה ברגמאריאלה רוזבמקום 

  רדלנפתלי א עדןשהתפטרה ו  רות בסקריחברה בוועד הפועל במקום  כממלאת מקום צילה שלום –בני ברית 

 .שהתפטרה פליסיה וולדמןמקום במקום  כממלא
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 .פטרהשהת  שרה מורגן ביורטלעל הציוני במקום כחברת הוועד הפו  דוריס וקסלר –ת "נעמ

 .שהתפטר  דגוז מולדובןבנ חבר במקום כממלא מקום גבריאל שק -הנוער הציוני 

מקום חבר על בסיס  תכממלא  ונסטון'קאן ג מלורי ,שהתפטר וני ארקיןתאנכחברה במקום  ריבה פורמן –ארצנו 

 .כממלא מקום חבר על בסיס מקום פנוי  רקאעומרי סטו. מקום פנוי

 .ממלא מקום חבר על בסיס פנויכ  סימון וסרמן – צ"מר

 .כממלאת מקום חברה על בסיס מקום פנוי  יסו פולנסק –הדסה 

 .שהתפטר אסף ברכממלא מקום בוועד הפועל במקום  צבי אבישר –מעבר לקשת 

 .שנפטר  אנדריי אלמלקכממלא מקום חבר במקום   יעיצחק ד –מזרחי עולמי 

 .כממלאת מקום חברה על בסיס מקום פנוי  סמנתה מירזקי –משלחת הסטודנטים 

 .שהתפטר   שלום הלויכחבר בוועד הפועל וכחבר בנשיאות במקומו של   סהר פינטוד "עו –כולנו עושים ציונות 

כחברה בוועד הפועל   ןליאנה הלפרושהתפטר   בטו מאיהכממלאת מקום חברה במקום   זוהר שלהבת –ו "ויצ

   .שהתפטרהמשה שני במקום 

 .אושרו החלפותכל ה

. התכנסה לראשונה המועצה העולמית של תנועות הנוער הציוניות העולמיותמספר כי בערב הקודם  דריו טייטלבוים

כל תנועות  שבוציוני -אירוע יהודי. בראשותו של דני ליברנט ממקסיקו ,אדלשטיין פיינשטיין וסרחיומהלך של כרמה 

  .שםהיו הנוער 

הליך שיטת . כבעבר. כרטיס הצבעהיהיה לכל חבר  .לא תהיה אלקטרונית שיטת הבחירהמוסרת כי  ר הלנה גלזר"היו

 . שעליהם לא היה ויכוחומופיעים בחוקה הנושאים בתהיה ההצבעה 

. יהיה דיון חופשי. תהיינה הצבעות לא, בחירות ונושא המנדטים, חברות אישית: הבאים שלושת הנושאיםעל 

יעובדו ויובאו , שהובאוועדה תדון בכל ההצעות , ועד הפועל הבאמושב הולקראת  שיוכנו ביאו הצעותשי מבקשת

 .לאישור

צריכים להיות באולם לפחות מחצית מחברי  :תיקון חוקהקוורום הדרוש בהצבעות ללגבי המסבירה  ד פרן ברניס"עו

 .מעלההמספרים מעוגלים כלפי . בכל ישיבהאיש צריכים להימצא באולם  49 ,םחברי 081 מתוך. הוועד הפועל הציוני

כל בגם כך , מצביעים /23רוב של יש צורך במתוך הנוכחים . בעלי זכות הצבעה בכל הצבעה הנם חברי ועד הפועל

צריכים את הרוב " ווטום ספרטום"אז גם על ה /23-מתקבל ביותר משבמידה והוא " ווטום ספרטום"בהצבעה וגם 

 .הגדול

בחוקה  סעיפיםאלו לדעת לזה יהיה באמת חשוב לדעתי . עליהם נצביענושאים שלא שואלת בנוגע ל :לאה מולשטיין

 .נתייחס

, חוקה עם השינויים בשני צבעיםההצעות קובץ מלאה בלי המחיקות ו, החוקה הישנה לכולם חולקו אלי כהן לדברי

 . אפשר יהיה להשוות כל הזמן. ספקות למניעת ,בשתי השפות

אחת  התוספות והמחיקות , האם עוברים על כל הסעיפים – להצבעות מעבר להצעות המיעוטבנוגע : לאה מולשטיין

כ עדיף להתייחס לכל חלק "אך לא לחלק אחר וע, זה חשוב מפני שאולי נסכים לחלק הראשון של הצעת השינוי? אחת

 .     בנפרד
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אפשר לעשות גם . ר הוועדה"או יו דעת של יושב הראשהפי שיקול על , להצביע על חלקים ניתן :ד פרן ברניס"עו

  .זאתהצעה לסדר ולהציע 

אה יש את יעל מה מצביעים אבל ליושבי ראש המלויינתן תדריך מפורט בהתאם לחוקה איך  בהמשך :אלי כהן

יש פתיחות . ברור איך זה אמור להתנהלו תדריך מאד מסודרה. לאאו  ות שלהם ולכם יש סמכות להסכיםהסמכוי

בשביל זה קיימת הנשיאות אם היא , כשיש הערה לסדרשפטית תצטרך לתת את כל התשובות והמ בכל דבר והיועצת

 . צריכה לקבל החלטה אחרת

 .מסיימת בדברי תודה את הישיבה הלנה גלזרר "היו

* * * 

 המבקר ח"דו, ברכות, פתיחה - 1' מליאה מס
 

שנה לאיחוד העיר  01חגיגות  חנו חוגגיםאנ .עיר הקודשממברכת את הבאים , ר"היו, דינה האן, בפתיחת המליאה

 .הלנה גלזר, יושבת ראש הוועד הפועלומזמינה את 

, מר יעקב חגואל, העולמית מר אברהם דובדבני יושב ראש ההסתדרות הציוניתמברכת את  הלנה גלזר, בפתח דבריה

מיוחד שכן במהלך  וכחיהנ המושב  ./3ז"וועד הפועל הציוני הלאת כל באי מושב ה, ממלא מקום וסגן יושב ראש

 .שנה אנו מציינים מספר אירועים משמעותיים בעולם היהודי והישראלי כאחדה

בעוד , שנים להצהרת בלפור 011בעוד יומיים נציין . לקונגרס הציוני הראשון 021-אנו נמצאים בעיצומה של שנת ה

אין ספק שאירועים   .שנים לאיחוד ירושליםשנה למדינת ישראל ולפני זמן קצר ציינו יובל  11מספר חודשים נחגוג 

 .מבחינת העולם היהודי כולו ואם ניתן לומר כולם כאחד מייצגים את הגשמת החזון הציוני במלואו, משמעותיים אלו

תנועת השיבה לציון החלה לפני קיומו של הקונגרס הציוני הראשון אך הקונגרס נועד להוות בסיס למימוש , אמנם

במישור המדיני באמצעות העלאת הבעיה  –תכניתו הרחבה של הרצל להתחבר למדינה יהודית וזאת בשני מישורים 

במישור  .ם היהודי בקרב יהדות העולםהיהודית על סדר היום הלאומי ועשיית נפשות לרעיון הבית הלאומי לע

 .באמצעות הקמת מוסדות שונים ובראשם ההסתדרות הציונית והוועד הפועל, המעשי

ר חיים וייצמן "ד, הנמרצת של ההסתדרות הציונית םבעקבות פעילות 0401נובמבר ב 2-ב, עשרים שנה מאוחר יותר

בין במכתב כתוב    .לידיעת ההסתדרות הציונית נמסרה הצהרת בלפור ללורד רוטשילד על מנת להביאה ,ואחרים

  :היתר

את הצהרת ההזדהות עם השאיפות היהודיות , בשמה של ממשלת הוד מלכותו, לעונג רב לי להעביר לידיך להלן"

 ."הציוניות כפי שהוגשה לקבינט ואושרה על ידו

השואה ורק אז , את הנורא מכל שנה אשר במהלכן חווה העם היהודי 1/בין ההצהרה לבין הכרזת העצמאות חלפו 

הצביעה עצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי ותכנית החלוקה  0491נובמבר ב 24-במחיר כבד מנשוא ב

כבר היתה בארץ , בעת הכרזת העצמאות הודות לראייה רחבת הטווח של הקונגרס הציוני. לפיה תוקם מדינה יהודית

. להבאת מאות אלפי העולים וקליטתם, סדות נרתמו להביא להקמת המדינהישראל התשתית הארגונית ומכלול המו

חבר בהסתדרות הציונית לקבל עליו נדרש כל שנה נוספות על מנת להביא לאיחודה של ירושלים וכיום  21-נדרשנו ל

רץ א, זיקתו למולדתו ההיסטורית, את תכנית ירושלים שאחד ממרכיביה המרכזיים הינם אחדותו של העם היהודי

 .ישראל ומרכזיותה של מדינת ישראל וירושלים בירתה בחיי העם

חברת , כנסים לחינוך. שנה לקונגרס הציוני קיימנו פעילויות רבות בארץ ובעולם והיד עוד נטויה 021במסגרת , כאמור

וכמובן  ,ועודפעילות ציונית בעולם ובישראל , המלחמה באנטישמיות, כנסי רבנים, עידוד עלייה, השפה העברית, מופת
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חברי ההנהלה ואנשים רבים מהארץ , ע"יושב ראש הצ, תקיים בהר הרצל בנוכחות ראש הממשלהההאירוע המרכזי ש

 .ומהעולם

אחד הרגעים המרגשים בין רבים היתה לראות ולחוות את העשייה העצומה והגשמת הציונות בחבל ארץ שרק , בעיני

 . להתיישבות חטיבהחלום שהתגשם על ידי ה, שבות וחקלאות פורחתלפני שש שנים היה מדבר והיום ישנה שם התיי

הדרך הכמעט בלעדית להגיע לדור הצעיר הינה , או לא, העולם השתנה ובין אם אנו רוצים, חבריי בוועד הפועל

 .הינה אמצעי התקשורת הדומיננטי בדרכים שונות מאלו שהיו נהוגות בעבר כאשר ברמה הטכנית המדיה הדיגיטלית

מעבר להיבטים הטכניים עלינו לפעול בכל דרך על מנת להביא לתנועת מצטרפים חדשה ובמיוחד זאת של הדור אך 

ומשבר בקשר עם , אנו נמצאים בנקודת זמן קריטית בה אנו רואים משבר זהות בחלק מהפדרציות בעולם .הצעיר

מחויבים אנו לעשות כל אשר לאל , םכתנועה ציונית אשר תמיד ראתה נגד עיניה את קירוב הלבבות של כול. ישראל

 .ידינו על מנת למנוע את התרחבות המשבר ולהשיב את רוח האחווה ושותפות הגורל

הן נוגעות , "תגלית"ו" מסע"הדור הצעיר מרוחק יותר מההוויה הישראלית ועל אף קיומן של תכניות נהדרות כמו 

שמעסיק מאד לצערי הרב גם נושא האנטישמיות . רלכל הדור הצעי ותמגיע ןבמספר קטן יחסית של משתתפים ואינ

גורמת , תנועה הציונית והתגובות בהן נתקלים סטודנטים יהודיים ברחבי העולם כמו גם יהודים אחריםאת ה

ישנם רבים העומדים בגבורה נוכח גילויי האנטישמיות אך לא לכולם יש . לחלקם להוריד פרופיל ולהצניע את יהדותם

-ולתנועת ה לחלק מגילויי האנטישמיות שחווים היום בעולם קשר ישיר לאנטי ישראליות. ן לכךאת היכולת או הרצו

BDS  ובכך גורמים הם להתרחקות של חלק מהדור הצעיר. 

ליהדות התפוצות הקשר עם . בהצטרפות לארגונים יהודיים דבר כמעט מובן מאליו ורא אחריודור השואה והדור ש

מדינת ישראל היווה חלק מהמורשת עליה גידלו את הילדים ואילו ילדי ישראל גדלו בהבנה שהקשר עם יהדות 

 .התפוצות הינו חשוב כי כל עם ישראל ערבים זה לזה

ם את ההידברות בין יהדות התפוצות למדינת ישראל ולהביא תפקידנו לבחון בכל מחלקה ומחלקה איך אנו מקדמי

 .לקירוב הלבבות

אך המטרה היא , ארגונים ותנועות רבות בעלות השקפות עולם שונות, בריתות, התנועה הציונית מורכבת מזרמים

 .בתפוצה הן בארץ והן, משותפת ועל כן מחובתנו למצוא את שביל הזהב אשר יאפשר לכולנו לחיות יחדיו כעם מאוחד

אין ספק שחוקה הינה חשובה ונדרשת לכל ארגון . הנושא המרכזי של הוועד הפועל הינו נושא החוקה, כאמור

מר  -חברי ועדת החוקה נפגשו ם האחרונים ישחודב. ים את החוקה לזמננווהקונגרס הטיל על הוועד הפועל להתא

, דינה האן, דוד בריקסטון, לוידליה  אולבוים טריו טייד -או מחליפיו ירון שביט מר , הרב יחיאל וסרמן, יעקב חגואל

, ע מר דובדבני ואנוכי אשר שימשנו יושבי ראש עמית והצוות המקצועי שליווה אותנו נאמנה"ר הצ"יו, סי סולטניק'ג

להציג את  במטרהאין ספור ישיבות ודיונים התקיימו  .ל"ל וראובן שלום המזכ"אלי כהן המנכ, ד פרן ברניס"עו

שיהיה ייצוג הולם לכולם ועל  כדיניתנה במה לכל הגופים השייכים לתנועה הציונית ובמהלכן , השינויים המוצעים

 .גיע למירב ההסכמות לפני הבאתם לוועד הפועללהמנת 

הגיע כל המשתתפים ניצבה המטרה המרכזית והיא לבפני  ,חילוקי דעות בנושאים השונים אשר בחלקם היו סוערים למרות

הגענו להסכמות . את הצרכים של כולם תוך הבנה שלעתים נדרשת גמישות מצד גורם זה או אחרשתבטא לנוסח חוקה 

הם כי  סוכם, מפאת חשיבותם העצומה למוסדות ולארגונים השותפים לשולחן זהשבנושאים רבים אך היו גם נושאים 

שיטת הבחירות , חברות אישית: כמה כוללת בנושאיםלא נצביע אלא אם כן תהיה הס, החלטותיתקבלו אך לא  יידונו

 –היתה התייחסות גם לנושאים כמו  .שלהןראש היושבי הפדרציות וללנושא  ניתנה הדעת. וקביעת מספר צירי הקונגרס

 .הארגונים והשינויים שהיו במהלך השנים אך לא גרענו מהמעמד המיוחד שהיה לחלקם בעבר ,הצעירים
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עבודה ומחשבה  ,כאמור. הגדלת מספר החברים בתנועה על מנת שנהיה תנועה ציונית משמעותיתדנו בהרחבה בנושא 

 .גם אם אינו מושלם, הושקעו בשינויים ואנו מביאים בפניכם את המוצר הטוב ביותר שניתן היה להגיע אליו רבה

ון אך אנו תקווה שלא חוקה כאמור חשובה לכל ארג. עתידיים נוספיםקיימת אפשרות להגיש שינויים מושב בכל 

נצליח לקיים את פעילותנו בדרכי נועם ובשיתוף פעולה תוך שאיפה למיצוי ולעתים תכופות לשנות אותה נצטרך 

 .מקסימלי של חזון וערכי התנועה

לו להבין את הצורך להגיע לכל החברים והחברות אשר תרמו מזמנם וממרצם והביעו את דעתם והשכי מודה

  ."שיר ציוני אופטימי"מנור שירו של אהוד מימה אופטימית בנ ומסיימת, להסכמות

 . ערב טוב. מאחלת לכולנו המשך כינוס פורה והמהנה

על בניית התכנית , להלנה –בתודות פתח את דבריו  אברהם דובדבנייושב ראש הנהלת ההסתדרות הציונית מר 

 . של רצינותומכניס לאווירה  מרשים, מאורגן ,יפההניראות של הכנס לאלי ולצוות ומתרשם ש, בשיתוף הנשיאות

את ההסתדרות , להפעיל יותר ויותר את התנועה הציונית, לשדרג, ומםרל, פועלים כדי לחזקאנו שבע שנים הבמשך 

 בלשוןוזה , היה קשה בתחילתוש, התחלנו באותו קונגרס שהפכנו להיות עצמאיים. הציונית על כל מוסדותיה

עד  עדיין מתכננים. אנחנו ממשיכים להיות בהמראה, חידושים, יש התבססות, כל הזמן יש התקדמות. המעטה

תכניות שבכל שנה מוסיפות , מחלקות בנוסף להקמת. בכל התחומיםנוספים  הקונגרס מספר דברים משמעותיים

, מגובשת, גאה, תכהסתדרות ציונית מאוחד, ההתבססות שלנו היא כתנועה, מעבר לזה. לפעילות שלהן חדשות

 .ולא נרתעת משום אתגר ,צרכיהדואגת לאשר את , עומדת על שלה

כמי שאחראים  ,זיהינואך  ,התנהל ברוח טובהשזה היה סיום של מהלך  .חבר הנאמניםהסתיים מושב  בימים האלה

ואז . אותנושקורה שם תהליך לא בריא שאיננו מכבד את הסוכנות עצמה ואף לא , אחוז מהסוכנות היהודית 01על 

חברי ההנהלה שליוותה ופעלה כדי להביא תוצאה מבין , התגבשה ועדה מגוונת ממצב שהיה נראה חסר סיכוי

. היה יציבכשהיה נראה אז שזה דבר חסר סיכוי כי מעמדנו לא  ,קודם לכןהיעד שהצבנו מבמאה אחוז  שהושגה

מה שאנחנו מקבלים אחריות אנחנו פועלים כדי על   .ב-שאנחנו יודעים לפעול ו .א . שני דברים התוצאה הראתה

זה כשיש החלטת הנהלה וכולם עומדים מאחוריה ועובדים שכם  יותר בעינימשמעותי הדבר האבל  .הלעמוד במסגרת

כוחנו באחדותנו וזה רק מראה שאם ניקח על עצמנו , סגן היושב ראשאמר השבוע . אין שום אתגר שלא נוכל לו, אחד

אחרים שהם חשובים ושל חשבונות כאלה , נשאיר את חילוקי הדעות הפוליטיים הקטנוניים, ותאת המשימות הרציני

ככח , באחדות, ולגיטימיים אבל ניתן להם את הפרופורציה המתאימה ונפעל ביחד על החלטות שנקבל פה ובהנהלה

 .אין אתגר שלא נוכל לו, כאגרוף מלוכד, משותף

או  שהיו מעורבים בצורה כזאת והחבריםגיבש וחיזק אותנו להאמין בעצמנו  זה. דעתיהיה חשוב מאד להמבחן הזה 

 . בהסתדרות הציונית העולמיתבעצם הימצאותם  כולםו מאד את גאוות היחידה אצל חיזק, אחרת

ד לעדכן את החוקה ולהביא חוקה מעודכנת למושב הזה של הווע - הקודם מושבהחלטות ההוועד הפועל הזה מבצע את 

מכל גווני הקשת הפוליטית  הורכבההיתה ועדה רצינית ש. ל עליה במאה אחוזהנהלה ביצעה את אשר הוטהפועל וה

 הוחזרו הנושאים, בתום הדיונים. ועדת משנה שתוכל להעמיק בדברים הורכבהוהארגונים שנמצאים במערכת ומתוכה 

' היתה לנו הצעת חוקה מעודכנת מאהגענו למצב ש מתוך הכרה ואמונה שהם עושים את הדבר הנכון והחשובולמליאה 

 .'ועד ת

שה להעביר הגענו למסקנה שיש שני נושאים שיהיה ק, ארגוניםל ובשיח פנימי עם כל הסיעות וה"בשיח עם חברנו מחו

עם כל הגופים כדי לראות של קשר , "בישול"למרות שהם מוכנים אבל הם צריכים עוד , גרת הוועד הפועלבמס

נושא –התברר שיש חילוקי דעות לא פשוטים על שני סעיפים מרכזיים . שאפשר יהיה להביא הצעה יותר מוסכמת

. לעדכן חוקה זה דבר מאד קשה, רבותיי. נושאים קשים וכבדים. חברות בתנועה הציוניתהנושא ו ,בחירות בקונגרסה

את מה  והחלטנו להביא, משהו מפחיד, איזה אלמנט של אי ודאות שינוי תמיד ישב .מאד קשה לעשות שינויים
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להביא מה שניתן כבר . חברנו בתפוצותחלק מכל חברי הוועדה וגם במגעים שקיימנו עם שנראה לנו בשל על דעת 

תהליך . כעתהבא אבל אחרי תהליך שנתחיל אותו  למושביובאו , ושני הנושאים הכבדים, יובא –לוועד הפועל הזה 

 שבמושבננסה לבנות משהו  ,יחד עם התפוצותלמשך מספר חודשים וב, לתהליך חשיבה ניכנס כבר. פורמטיביאינ

 .כמה שיותר רחבה, די בהסכמה הבא יוכל לעבור

כבר יותר שאתם גם מבחינת התהליך וגם מבחינה זו . אנחנו בשלים לעשות את שינויי החוקה, אני אומר לכם

מוסד הוועד הפועל . כל דבר אצלנו כמו. זה הולך ומתחזק ממושב אחד למשנהו. מעורבים, יותר פעילים, מגובשים

 .ישיבה לישיבה ואני מקווה שהפעם נגיע לגבהים עוד יותר גבוהיםהולך ומשדרג את עצמו מ

 11-ם ואנחנו כבר נושקים ל"הכרזת האושנה ל 11, שנה לבלפור 011, שנה לקונגרס הציוני הראשון 021 של השנה הזאת

. לציין את אחד מהתחומים האלה צריכההבנו שההסתדרות הציונית זוהי גם שנה בה שנה לירושלים  01-ו, שנה למדינה

 .ומביעהההסתדרות הציונית עושה אותם דברים משמעותיים שאומרים ש ,לעשות אירועים .השלשהיא  להגיד אמירה

בבר אילן באוניברסיטת . שנה להסתדרות הציונית 021התקיימו שני כנסים אקדמיים סביב  לאחרונה -דוגמאות  ולהלן

מהכיסופים לציון אלא גם  תשלא רק נובע ,ונות בארצות המזרחמתברר שצי. כנס על הציונות בארצות המזרחקיימנו 

ספר עב . ציוניות במרוקו-ער החלוציותעל תנועות הנו ,ר אריה אזולאי"שהוציא דהיינו שותפים לספר . פעילות של ממש

נכון לציין ולעשות דברים מסוג זה של החדרת הציונות העמקת העניינים כך חשבנו ש. אפשר לראות מה נעשה שבוכרס 

 .הציוניים ופרישה כמה שיותר רחבה כדי להגיע לציבור יותר רחב

המכינות הקדם  באר שבע בהשתתפות כלגוריון ב בןאקדמי באוניברסיטת  ארגנה כנס המחלקה לפעילות בתפוצות

 . צבאיות

להיות ראש הממשלה אמור היה אורח הכבוד  .לא יצא לפועל, שנה 021לרגל  לעשות בבאזלבאוגוסט כנס שתכננו , במקביל

אך מסיבות . ואלפי צעירים מרחבי אירופה היתה כוונה שיגיעו לשם ראשי קהילות וראשי ארגונים מכל רחבי העולםו

בהשתתפות  שנה לקונגרס הציוני 021ן רצל לציובהר ה גדול ומרגשאירוע  התקיים, במקומו . ביטחוניות זה לא יצא לפועל

שבוע לאחר מכן הוא שודר בטלוויזיה . מכל השכבות בחברה, ל"צעירים מהארץ ומחו, איש 9,111מעל ו ראש הממשלה

 . איש 00,111-צפו כ בוו, באינטרנטה ישירה הוא שודר גם בצפיי. איש 21,111-כ צפו בו , להערכתנוו

 . לכל המעונייניםקונגרס הציוני הישראלי בביום חמישי  יהיהאחד האירועים . שנה לבלפור 011 -בעוסקים כעת אנו 

דיונים בנושאים הציוניים  התקיימווועדות הרלוונטיות בו במליאה. שנה לתנועה הציונית 021בכנסת ציינו , בנוסף

  .ואנחנו משתפים בהם פעולהשהכנסת 

. הר הרצל והמרכז שבוחוק הרצל לטובת הפעולות שאנחנו עושים בכנסת עבר לאחרונה  -פיתוח הנכסים  בנושא

יום אחד את כל שלושת הקריאות לפני שיצאו ביעקב חגואל החוק עבר וראובן שלום בזכות קידום הנושא בעזרת 

הוצב , לאחר סיורים שהתקיימו שם, שהעביר לראש העיר באודסה מספר כי בזכות בקשה מיוחדת, לסיום .לפגרה

ע כבר אינם "היום עובדי הצ, לדבריו. שלט על ביתו של טשרניחובסקי כמו על שאר בתי האישים שנולדו וחיו בעיר זו

 . אלא הפכו להיות שליחי ההסתדרות הציונית העולמית, םעובדי רק

וכפי שנקבע על ידי , ח השנתי שלו"הדו אשר יסקור אתהמבקר סטיבן סתיו , מציגה את הדובר הבא סנדרה סוקל

הוא מבקר את כל ; עצמאיהינו מבקר ה. ע מוכרת בשקיפותה הרבה ובניהול תקין"הצבאומרה כי , החוקה שלנו

 ר ועדת"יו, ר ברוך לוי"מברכת את ד. סוכנות היהודיתהו, קרן היסוד, קרן קימת כולל את, המוסדות הלאומיים

 .הביקורת ומבקשת הקשבה לסקירה

 . מודה ליושבת ראש המליאה ולדובדב ולכל באי המושב סטיבן סתיו

הדוחות   .דין וחשבון ובו ריכוז של דוחות הביקורת הוכן, בהתאם לתקנותו, לקראת כינוס הוועד הפועל, לדבריו

וכבר פתוח לציבור האתר . אותםרוא להיכנס ולק ניתןשם , באתר האינטרנט ומפורסמיםבאנגלית ובעברית  מודפסים
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עותקים , בהתאם למסורתחיובי ו דבר וזהזה מראה דווקא על שקיפות  ,הדלפה איננהזו . פורסמה ידיעה מתוכו

לספריות של המוסדות האקדמיים המובילים בישראל ולארכיון הציוני שלנו ולספריה נשלחים  אףמהדוחות 

 .שהדוחות האלה מצויים במסורת השקיפות שתמיד היתה וזה לטוב ולרע כך שלידיעה. הלאומית

הוא בעצם משתף את שתי המילים האלה ', ר-'ק-'ב –בקרה וביקורת הם שני דברים שונים למרות שהשורש משותף 

לפעמים זה מבלבל ו auditזו בקרה וביקורת זה    Control. אבל באנגלית למשל ובשפות רבות אחרות המילים שונות

אבל במונח ביקורת אנחנו יודעים . לא פחות מבלבל comptrollerמאז ומתמיד למבקר באנגלית  והתואר שנתנו

בעניין מסוים ולאחר מכן בודקים אם , בדרך כלל בטווח זמן מסוים. שהכוונה לפעולות בדיקה וניטור שהן חד פעמיות

 .'קנים וכואז ממליצים המלצות ומת –במקרה שלא . הדברים נעשו נכון

השגחה ושליטה וגם כולל נהלי , תהליך מתמשך ורציף של פיקוח זה. לעומת זאת בקרה ניהולית זה דבר מתמשך

על , חסכוני, על מנת שהארגון יבצע את הפעולות שלו באופן יעיל וזאתרציף של ניהול ומכלול שלם . עבודה והנחיות

 .'טוהר המידות וכו, הנהלים, ההוראות, פי החוק

ככל שהבקרה  .זו הבקרה, רק שנבין שהביקורת היא בעצם פעולה בדידה והתהליך המתמשך של ההנהלה, ןמכא

דהיינו , במקום שהבקרות לא כל כך טובות ופחות יעילות. דרושות פחות ביקורות, יותרויציבה טובה , איתנה

לגבי במיוחד הדבר נכון  .ורתיש לנו יותר ביק, מבססים ואיתניםאו הסדרים ופחות דברים פחות נהלים  כשישנם

אנחנו מסתייעים גם בסקרי הערכת סיכונים כדי לנסות להעריך , סיכונים שנגרמים כתוצאה מבקרות לקויות ולפיכך

 .איפה יש לנו יותר צורך בביקורות ומנסים לחזק ביחד עם זה את תהליכי הבקרה

הנושא . ע וצוותו"ל הצ"שהוצעו על ידי מנכ אני מוכרח לציין שההנהלה הציונית טרם אימצה את הנהלים, לצערי

כולל , שוניםגם בישיבות ההנהלה וטרם אומץ והנהלים הללו כוללים נדבך ראשון מאד חשוב של נושאים  הועלה

מינוי עובדים . גם באמצעות ועדות רכש וגם פטור מוועדות רכש –עקרונות מנחים למכרזי רכש , הכנת תקציב שנתי

 .נהלי שליחויות קצרות ונסיעות ועוד, בכירים

לראות אם יהיו לנו נהלים שלאחר מכן נוכל להסתמך ולעבוד  נשמח -הם בעצם כללים ש, לגבי אי אימוץ של הנהלים

 .איתם

געה או פגמה באיזה שהוא אופן בתהליך של הזרמת פ, ע לא אימצה את נהלי העבודה"לדעתי העובדה שהנהלת הצ

ואני חושב  שגם היה מעורברואה חשבון 3יש להם יועץ. היו מעורבים גם אנשי מקצוע בתהליך הזה. ל"כספי קק

  . לו הדברים היו יותר מסודרים, שיכולנו לעשות יותר

לעדכון עבורנו שימשו בין היתר  יותתוצאו. ר להערכת סיכוניםקערכנו ס, כדי למקד את פעולות הביקורת בארגון

ראשי המחלקות מצד כל  שהיה שיתוף פעולה מלא מציין. ע"לבעלי התפקידים בהצ אותונעביר ותכניות העבודה 

 .מקווה שנוכל ללמוד מזהו

אחוז על ידי  01בעצם ממומן שהוא , את כל המוסדות הלאומייםשתפקידו לבקר , לגבי תקציב משרד המבקרהערה 

בשל הבעיות התזרימיות בשנה  .גם קרן היסודוקרן קיימת וכמובן גם ע "אחוז על ידי הצ 01-הסוכנות היהודית ו

ראוי מאד שלא תהיינה הגבלות על . ההזרמות למשרד המבקר בגין עבודות הביקורת לא היו כל כך סדירות, האחרונה

 .תודה רבה   .הערת אזהרהזוהי רק . בלות עד עתהשלא היו מג ומצייןעבודת הביקורת 

* * * 

 עמיתי כבוד, לזכרם, בחירות  -  2' מליאה מס
 

, ומקדם את שאנה אורליקעמיתי כבוד חברים שנפטרו ולדת לזכרם של חמיוהמליאה פותח את האזולאי אריה 

 .לשאת דברים, מנהיגה צעירה
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תרבותית וחברתית , על פי כל פרמטר של תנועת תקומה לאומית. חלום, בהתחלה היה חזון. ערב טוב: שנה אורליך

על ידי גל אלון והיו המילים הראשונות שחשבתי  0414מילים אלה נכתבו בשנת . מדינת ישראל היא חלום שהתגשם

עמלו כל חייהם , ולאורך ההיסטוריה, שכל היהודים מרחבי העולם, חלום, ציונות היא חזון .לפתוח איתן את הערב

, שנים להצהרת בלפור 011לא רק , שנים לקונגרס הציוני הראשון 021לציין לא רק , התכנסנו כאן בארץ. יםלהגש

 .ממשיכים לעצב ביחד, כאן, אלא גם גיבוש חלום שאותו אנחנו כולנו

בנו , שנלחמו באנטישמיות, אנו ניצבים באמצע שרשרת המורכבת ממיליוני יהודים שחלמו על הגשמתנו העצמית כעם

על הנשים והגברים , לחשוב עליהם, קודם כל, אנחנו צריכים, הערב. נלחמו והגנו עליה, ת המדינה הזאת בעמל כפםא

 .שגרמו לחלום המשותף שלנו להתרחש

אנחנו רק עומדים באמצע השרשרת ולכן אנחנו צריכים ללמוד מהישגי העבר של אנשים אלה , כפי שאמרתי, אבל

 .ר את העתיד שאנחנו רוצים לראות היום ומחרולחשוב וליצו, שהינם אייקונים

ואולי אפילו , הייתי יכולה לדבר שעות. כשעוד חייתי בפריז, 01בגיל , התמזל מזלי להצטרף לתנועת נוער השומר הצעיר

 . אך אנסה לסכם אותו, יהודי שקיבלתי שםהעל כמה אני אסירת תודה לחינוך הציוני והסוציאליסטי , לכתוב ספר

. הייתי חלק מתנועה. ידיעה והתחושה שאני חלק ממשהו יותר גדול מהאידיאלים והערכים של עצמיגדלתי עם ה

פריז , וינהוהחלוצים שבזמנו עזבו את בתיהם הנוחים ב, חונכתי על ידי צעירים שהלכו בעקבות החלוצים והחלוצות

 אדםלהזכיר מבקשת . שחלמו עליה ועברו לגור באבק של פלשתינה וליצור חברה סוציאליסטית שוויונית, או בודפשט

הוא . ושל הציונות בכלל, הדמויות יוצאות הדופן של עמנו תושהיה אח לאחרונהברנשטיין שנפטר  יהיינ: אחד

. ייץוהוא היה חבר תנועת השומר הצעיר משו. השתתף בקונגרס הציוני האחרון שהתקיים לפני מלחמת העולם השניה

המחתרת והעליות , החינוך, לנהל את התנועה האירופאית של השומר הצעירוכשפרצה המלחמה הוא לקח על עצמו 

 .לפלשתינה

את זכרם של אלה שנפטרו ושתרמו קצת או הרבה  דדרך לכב, הנצחה, בעצמה, ההשתתפות שלנו בוועד הפועל הינה

 .לנו בהשיקרה לכולנו ושאנחנו מתגאים בחברות ש, התנועה הציונית, לתנועה הגדולה והמעוררת השראה הזו

החלטתי  ,גורדון והרצל ורבים אחרים. ד.א, הציונות של כצנלסון, ינקתי מהציונות הפוליטית והסוציאליסטית

, הציונות שלי הניעו אותי לבוא הנה, החלום שלי, הרגשתי שהחזון שלי. לתרום לבניית מדינת ישראל באופן פעיל

 .ולתרום להמשך החלום, להקים את ביתי בבית שלנו

אם הציונות היתה פעם החלום . לעתים קרובות אני שואלת את עצמי ואחרים מהי ציונות היום, ויזמת כמחנכת

. כבר יש לנו, ולפעמים שאף יהיה לנו גם מקלט, ביתבנית היתה  בעבר אם הציונות. כבר יש לנו אותה, למדינה משלנו

 ?מה עכשיו, אז. אזי אנחנו עושים את זה אלפי שנים, אם הציונות זו הדאגה לארץ ישראל

וחברה , כרכזת הגשמה, שעובדת היום בהנהלה הבינלאומית של השומר הצעיר, 22כציונית צרפתיה וישראלית בת 

יקטים הציוניים אני מרגישה חלוצה בפרו. ם הושלמההמשימה שלנו טר: וועד הפועל הציוני אני יכולה לומרבגאה 

 .כמייסדת קיבוץ, שנה 81או  11שלי בדיוק כפי שהייתי מרגישה אולי לפני 

כעם . עוד לא -כי המדינה לא מושלמת , לעצב ולבנות את מדינת ישראל, זה אומר להמשיך לאהוב, ולהיות ציוני היום

והמערכת הליברלית ששולטת , ני אנשים במדינה הזו שחיים בעוניוייש מיל. לצערי רוב הזמן אנחנו מפולגים, היהודי

 .ממש ברגעים אלה, ותבמדינה משחיתה סולידריות ועמי

: הנקודה שלי היא ההיפך. אני לא רוצה להכנס להיבטים פוליטיים של האופן שבו הייתי רוצה לשפר את המדינה

. חלום משותף, ועוד יש לנו, היה לנו. אנחנו אחד, ההשתייכויות הפוליטיות השונות, שמעבר לזרמים הדתיים

 –אני מקווה לראות רבים מהם בכסאות האלה בשנים הקרובות  -ר ובעתיד עם הדור הצעי, ובישיבת וועד הפועל הזו
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לא להתאחד מול האוייבים שלנו אלא להתאחד סביב הערכים היהודיים של תיקון אדם , אנחנו צריכים להתאחד

 .תודה. ולחזק את מה שעושה אותנו עם אחד, ותיקון עולם

 .ר וועדת העמיתים לשם כבוד"ווי, ר ענייני דת בתפוצות"יו, מזמינה את הרב יחיאל ווסרמן

 .חברים שהלכו לעולמם בשנה החולפתהכרם של ונושא דברים לזמודה לדוברת   אלי כהן

 :לזכרם

למד . בתל אביב 04/9 -נולד ב. חבר הנהלה ציונית וראש המחלקה לארגון ולקשרים קהילתיים – ל"ז אלי אייל

היה  .בגימנסיה הרצליה ולאחר השירות הצבאי למד באוניברסיטה העברית מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים

רבה לכתוב ה  . בארצות הבריתו גם כשליח, שנים רבות עבד בעיתון הארץ, עיתונאי בעיתונות הכתובה והאלקטרונית

חברתיים ותרבותיים , ככתב מיוחד במעריב לנושאים מדינייםשימש . על יהדות ארצות הברית וזיקתה לישראל

באמצעות דיפלומטיית , ולאחר מכן פרשן מדיני בטלוויזיה הממלכתית בתקופת השיחות להסדר הביניים בסיני

 .ר'הדילוגים של הנרי קיסינג

וכנות היהודית היה בין מייסדי התנועה הדמוקרטית לשינוי וכיהן מטעמה כראש המחלקה להסברה בס 0412בסוף 

ם המשווה את "במסגרת זאת יזם את המערכה הבינלאומית לביטול החלטת עצרת האו. ובהסתדרות הציונית

ל בית התפוצות ולאחר מכן שב להנהלה הציונית כחבר בה וכראש המחלקה לארגון "כיהן כמנכ. הציונות עם הגזענות

. שנים לקונגרס הציוני הראשון 011במלאת , ות ציונותשנ 011וקשרים קהילתיים ועמד בראש הוועדה לארגון אירועי 

ערך  .בין היתר עמד גם בראש כח המשימה לקידום חקיקה בכנסת של חוק יסוד ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

כתב העת נתמך על ידי המוסדות  חברה ותרבות וחרף היות, מדיניות ,יהדות, את כתב העת כיוונים חדשים לציונות

וא שימש במה עצמאית ובלתי תלויה המקפידה על ביטוי פלורליסטי להשקפות מגוונות בחברה הלאומיים ה

 .הישראלית ותפוצות

מהנדס תעשייה , ח איבריו"איש משפחה ציוני בכל רמ. יליד בואנוס איירס בארגנטינה, מנואל מנדלה - ל"ז יץמנואל חונוב

עד ימיו . היה מחויב למפעל הציוני בכל לבו. מנות על מדינת ישראלמנהיג קהילתי ציוני נלהב ודגול שהגן בכל הזד. וניהול

שימש מזכיר . גרים כאחד לרעיון הציוניצעירים ומבו, האחרונים בעל אנרגיות חיוביות שסייעו לו לרתום אנשים רבים

אמריקה הלטינית כיהן כנציג ארגון עולי  .2101-2102בשנים  'אוסה'ועדת העלייה של הפדרציה הציונית הארגנטינאית ה

כיהן כחבר בחבר הנאמנים של הסוכנות  /2112-210בין השנים . בארגנטינה ונשיא כבוד של הפדרציה הציונית בארגנטינה

  .הובא לקבורה על אדמת הקודש בארץ ישראל .של הפדרציה הציונית" הביתה"אחראי על תכנית  2100היהודית ומשנת 

אמרה אלן הרשקין נשיאת ארגון הדסה  ,על אובדנה של מנהיגה גדולה עמוק אנו מביעים צער –ל"זדבורה קפלן 

תמך בעריכת מחקרים נוספים . בזמן כהונתה הגביר הארגון את מעורבותו בנושא בריאות האישה וחינוך. העולמי

אותו ייצגה ארגון הדסה  תכנשיא. בנושא מחלת האיידס ופעל למתן ערבויות אמריקאיות והלוואות למען ישראל

במעמד חתימת  ,/044כולל במעמד חתימת ההסכם הראשון בין ישראל לפלשתינאים בשנת , פר פעמים בבית הלבןמס

 .ועם ראש הממשלה יצחק רבין וחוסיין מלך ירדן 0440הסכם השלום בין ישראל וירדן בשנת 

היא . פה ושירות למען הדסה שהחל כבר בצעירותהאה לאחר עשרות שנים של פעילות ענב לתפקיד הנשיאהבחירתה 

, רסי'בצפון ניו גו, נשיאת הדסה באזור באיון. יהודה הצעיר והדסה הצעירה, היתה ממנהיגות ארגוני הנוער של הדסה

. החינוך בהדסה הבינלאומיו מנהלת הכספים ומתאמת חטיבות ומערך גיוס התרומות, סגנית נשיאת הדסה העולמית

 . הציונית העולמית והנהלת הסוכנות היהודית הסתדרותת הנהלת החברכ, כצירה לקונגרס הציוני נבחרה 0418-ב

, ם"היה נציג מפ 04בגיל . חניך השומר הצעיר וחבר ההנהגה הראשית. בבאזל 0421נולד בשנת  – ל"ז הייני בורנשטיין

לות עזרה והצלה בשוויץ לצד ניהול עסק בפעו 0492 -04/1בשנים . 04/4-נבה ב'השומר הצעיר בקונגרס הציוני בג
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היה ציר בקונגרס הציוני שהתקיים בלונדון בפעם הראשונה  0490בשנת . התנועה ולשכת הקשר עם ארץ ישראל

 .חייקה גרוסמן ואבא קובנר, יעקב חזן, לאחר המלחמה לצד מאיר יערי

רכז . שליח ההסתדרות הציונית העולמית והקיבוץ הארצי באירופה. והצטרף לקיבוץ להבות הבשן 0491-עלה ארצה ב

 . ם"רכז הברית העולמית של מפ, השומר הצעיר בעולם

ועשתה הפסקה כדי  0490-ו ב"הפכה לפעילה בויצ. 04/4נולדה בברסביה ועלתה לארץ ישראל בשנת  –ל"זרעיה יגלום 

כולל  ביקרה במרבית ארצות העולם. ו"ויצהקדישה את כל חייה ופעילותה הציבורית ל. 0491-98בשנים  לשרת בהגנה

 וועידה הבינלאומית של יהדות ברית המועצותבו "עמדה בראש משלחת ויצ 0410ברית המועצות לשעבר ובפברואר 

משרה בה החזיקה , 0411-ו העולמית ונשיאת הארגון ב"ראש הנהלת ויצ תנבחרה לתפקיד יושב /042-ב. לבבריס

רעיה גם כיהנה בחבר הנאמנים של . 0429ו בהנהלת הסוכנות היהודית בשנת "ייצגה את ויצ. שנים 22במשך 

המועצה , בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, בהנהלת ההסתדרות הציונית, אוניברסיטאות ירושלים ותל אביב

פעילה חברתית , ו אמתית"חלוצת ויצ. אומית של מוזיאון ישראל והאגודה הבינלאומית של מוזיאון תל אביבהבינל

שירותי הרווחה ברחבי . ו ולפיתוח החינוך לגיל הרך"שמה הוא שם נרדף לויצ  .למען זכויות נשים וסיוע בגיוס כספים

 . הקהילה בדגש על זכויות נשים

. ם ומרץ בהסתדרות הציונית"מראשי מפ. לשפה העברית ולשלום, מן לעם היהודיהיה נאאדם ש – ל"זאברהם שנקר 

שימש כשליח השומר הצעיר בהסתדרות הציונית העולמית . כיהן בהנהלה הציונית וכיושב ראש המחלקה לארגון

שליח . תחבר בוועד הפועל הציוני וחבר בהנהלת ההסתדרות הציוני, ציר בקונגרס הציוני. באנגליה ובארצות הברית

 . מורה דרך ומורה נבוכים, סופר.  ההסתדרות הציונית והקיבוץ הארצי באנגליה ובארצות הברית

מרים גדלה בבית יהודי ציוני בברזיל והקדישה את חייה לפעילות ציונית למען העם היהודי ומדינת  –ל"זמרים רוט 

מסיבות משפחתיות לא התאפשר לה לעלות . הצטרפה לתנועת הנוער הבונים דרור 00בהיותה בת  0498בשנת . ישראל

 0421-ב. ארצה ולכן החליטה לפעול למען הקהילה היהודית המקומית ברוח ערכי התנועה הציונית בהם האמינה

סן פאולו וכן היתה פעילה בתנועת העבודה בברזיל ובמוסדות יהודיים בת "הצטרפה לקבוצת דור ההמשך של נעמ

אמריקאי והתנועה -ת במוסדות שונים כגון הקונגרס היהודי הלטינו"את נעמ במשך השנים ייצגה מרים. שונים

. ת ברזיל"שימשה כיושבת ראש נעמ. של התנועה הציוניתנבחרה כעמיתת כבוד  /210 בשנת .ן פאולוהציונית בס

 . ת ברזיל בקונגרס הציוני העולמי של תנועת העבודה ובתנועה הציונית"נציגת נעמ

הוא היה מגדיר עצמו כיהודי שהצדק והשלום חרוטים . אלבמה כבנו של רב ,נולד באופלייקה– ל"ז הרולד שפירא

חבר הוועד הפועל הציוני וחבר בחבר הנאמנים של הסוכנות , שימש כציר בקונגרס הציוני ארבע פעמים. בעצמותיו

 APN-היה חבר בולט ב .ב"לשעבר מרץ ארה, "ישראל המתקדמת"כיהן כיושב ראש ל. ציוני נלהב. היהודית בישראל

 . ומייסד הסימפוזיון לישראל המתקדמת

הצטרף לתנועת השומר הצעיר . בן למהגרים ממזרח אירופה, 04/9-נולד בבואנוס איירס ב–ל"ז מרקוס בוגומולסקי

 /0411-041בשנים  .בו חי עד יומו האחרון, ועלה לארץ עם גרעין ארץ ישראל לקיבוץ מסילות 0492בשנת . מצפה

ניהל , מראשי תנועת הקיבוץ הארצי. כשליח של תנועת השומר הצעיר ומחלקת הנוער והחלוץ בבואנוס איירסשימש 

. להבטחת המשך קיומה של תנועת השומר הצעיר בארץ ובעולם, היה מחויב למפעל הציוני. את קרנות השומר הצעיר

 . כספים של ההסתדרות הציונית העולמיתשימש כציר בקונגרס הציוני וחבר בוועד הפועל הציוני וכן חבר בוועדת ה

 .אמן. יהי זכרם קדוש לעד

 

ראש המערך לשירותים רוחניים בגולה וראש הוועדה , שאנה אורליק מודה לאלי ומזמינה את הרב יחיאל וסרמן

 . לעמיתי כבוד
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כבוד ובכל מושב בהסתדרות הציונית העולמית יש ועדה מיוחדת להענקת התואר עמיתי , ערב טוב :הרב יחיאל וסרמן

מכוחם לתנועה הציונית ותרמו לה תרומה , ממרצם, אנחנו מעניקים תעודת כבוד לאותם אנשים שתרמו מזמנם

 .מיוחדת

כיושב ראש הוועדה אני מכהן ויחד אתי . הוועדה מורכבת מחברי בריתות שיושבים מסביב לשולחן ההנהלה הציונית

ק 'וגארנן פלמן , פיינשטייןכהן כרמה , דליה לוי, המחנה הציונימסילביו חוסקוביץ , ברברה גולדשטיין מהדסה -

 . נאווה אבישר שמקדישה ממרצה ומנהלת את העניינים בצורה הטובה ביותר -מזכירת הוועדה קופר ו

 . השנה בחרנו רק שניים, בשל הקריטריונים הגבוהים שקבענו לאותם מקבלי התואר עמית כבוד

חבר בוועד . משרת שנים רבות את התנועה הציונית פרנקטי וספה'גמר . יסף פרנקטהעמית כבוד הראשון הוא מר יו

הוא היה כתובת מרכזית . שנה 91, שנה היה ציר בקונגרסים ציוניים קצת יותר 2/, י שנים"הפועל הציוני פעמיים ח

למגוון דעות " שתק"הקים את מגזין . היה נשיא הפדרציה הציונית. לתנועה הציונית באיטליה מאז שנות השישים

ות קידם את השליח, הוא חיבר בין התנועות המגשימות לבין הפדרציה הציונית, קידם את הוראת העברית, בציונות

 .הציונית באיטליה ועל כל אלה החליטה הוועדה שמגיע לך את התואר עמית כבוד

 . טיוסף גלרהחבר השני שוועדת עמיתי כבוד החליטה להעניק לו את התואר עמית כבוד הוא מר 

הוא תרם רבות לפעילות הציונית . פעיל במסגרתה. היה מראשית הקמתה של תנועת החירות באנגליה טמר יוסף גלר

חלק מרכזי במאבק למען היהודים  טבמסגרת פעילותו הציונית לקח מר גלר. באנגליה ולמערך ההסברה למען ישראל

כיהן בתפקידים . הודי אנגליה ופעל ביתר שאת למענםהיה ממנהיגי ארגון הביטחון של י, ברוסיה הסובייטית

טרח , בבריטניה יושב ראש תנועת הליכוד, חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, בבריטניהבפדרציה הציונית 

 .והוציא לאור את הספר המרכז את כל פעילות הליכוד באנגליה לדורותיה

אומרים שקשה להיות יהודי אבל גם קשה להיות ציוני וזה עוד  :נשא דברים מר יוסף פרנקטי בשם מקבלי התעודות

ימנים ושמאלנים ששונאים . יותר קשה להיות יושב ראש של התנועה הציונית בגלל שיש ציונים שהם מכל הסוגים

יש כאלה שחושבים שהדבר הכי טוב של . אותויש כאלה שאוהבים את נתניהו ויש כאלה ששונאים . אחד את השני

בשביל הציונות זה לעשות שהדבר הטוב ביותר התנחלויות בכל ארץ ישראל ויש כאלה שחושבים  הקיםה להציונות ז

כולם ציונים חוץ מכמה שמאלנים . קשה להיות ציוני בגלל שהציונות הצליחה. זה קשה. שלום עם הפלשתינאים

, ואומר תהיה חבר בתנועה הציוניתאז אם אני הולך  .כל היהודים הם ציוניים. כולם ציונים, כמה דתיים קיצונייםו

כל יושבי הראש בתנועה לקשה תפקיד מאד , הדעותכל  צריך לאחד בין. אני ציוני? הם שואלים מה זאת אומרת

 .חזק ואמץואני אומר . הציונית 

 .תודה רבה, שיהיה לנו ועד פועל מוצלח. מודה לכולם, מודה למר יוסף פרנקטי :הרב יחיאל וסרמן

* * * 

 

 מערכות בעולם המודרניוחשיבותם של מוסדות  - 3' מסמליאה 
 

עוד , שנה 42ת נוסדה לפני "נעמ. ת היא תנועת הנשים הגדולה והוותיקה בישראל"תנועת נעמ. ערב טוב לכולם:  ליה וולוךג

המדינה הרבה לפני קודם המדינה והיוותה ביחד עם תנועות וארגונים אחרים את המסד שעליו למעשה הוקמו מוסדות 

 .ו ואמונה זכו להוקרה על פועלן כשקיבלו במשותף את פרס ישראל לפני מספר שנים"ת יחד עם ויצ"נעמ  .עם הקמתה

אנחנו הארגונים מהווים צלע הכרחית ושמירה על . לא התייתר מקומם של הארגונים שלנו, עם הקמת המדינה

אבל , יות ובאהבה ומתוך תחושת שליחות עמוקהאנו מעניקות שירותים במקצוע. החברה שלנו שתהא חברה מתוקנת

 .אנו המתריעות בשער, לא פחות חשוב מכך
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לעתים בשיתוף פעולה עם מוסדות המדינה ולעתים בניגוד . העוולות ואי השוויון ופועלות, אנו מאתרות את הצרכים

כולל , של דבר כולנו זהו תפקידנו המוסרי ולשמחתי אנו יכולות להציג הרבה הישגים שבסופו. לדעתם ולרצונם

 .צחי הנגבי את השר  לשיתוף פעולה אזוריומזמינה הממשלות שלנו יכולים להיות גאים בנו 

צחי הנגבי החל בפעילותו הציבורית כבר בצעירותו כסטודנט וכיהן לאורך השנים בתפקידים רמים בממשלות 

, את אלו הוא ינק בבית אמו. היו לנגד עיניואהבת הארץ ושלום המדינה ובטחונה , לאורך כל דרכו הציבורית. ישראל

 .להזמין את השר צחי הנגבי מתכבדת .גאולה כהן שהקדישה את חייה למען ארץ ישראל

חברים קרובים מכל צדי המתרס הרעיוני ואני שמח  ,אני רוצה לברך את כל ידידי. שלום לכולם :השר צחי הנגבי

 .שהזמנתם אותי

אבל ראשית  ,בתמצית אתייחס לכמה דברים. ומרתק שיהיה לכם לאחר מכןנתבקשתי לתת הקדמה לפאנל חשוב 

את כל מי שלבבו עדיין הומה התקווה והערכים הציוניים שבזכותם  ותחת כנפי שמאגדאת הוועד הפועל הציוני  אברך

 שנה 01 ;שנה לעצמאות ישראל 11, שנים להצהרת בלפור 011אחת גם מיוחדת אנחנו היום יודעים לחבר בשנה 

במהלך כל דרך מקרית אבל סמלית  והכל מתחבר ממש באיז. שנים לקונגרס הציוני הראשון 021 -לאיחוד ירושלים ו

אמונה גדולה ביכולותינו , ממלאים את כולנו מצד אחד גאווה עצומה על הישגי העבר ומצד שניבאירועים ש, השנה

תגרים שזו מילה יפה כדי להגדיר קשיים עדיין יש שורה בלתי פוסקת של א ביניהםאבל , להבטיח את העתיד

ם במובן הזה אסלאנחנו מוקפים בתוך הא. ומצריםלבנון , סוריה, ירדן, איראן –ם זה ראשי תיבות אסלא. ואיומים

, נו ואלה הם הגורמים שמצד אחד יש הרבה אור שנובע מהסכמי שלום ומשיתופי פעולה ומהצד האחרשאלה הם שכני

  .ותים שלא פוסקיםמאיומי טרור ועימיש הרבה אפילה שנובעת 

ואיראן מרחפת מעל כל הבעיות והקשיים של המזרח  ,זאת איראן' ם כי האאהיא הפתיח במושג אסל' לא במקרה הא

חתרנות ומובילה כוחות טרור ואיראן מייצרת , מהפיכה של חומייני 0414מאז . התיכון מזה עשרות בשנים

מובילה אותם לנקוט אלימות קשה בכל היבשות בעולם ומה . מיתאסלאחזון המהפכה ה, וברים לחזון שלהשמח

כנגד הגורמים המעדיפים יציבות , במאבק בלתי פוסק כנגד הסיכויים לשלום, שרלוונטי לנו כאן במזרח התיכון

 -ראשית . שתי זירותאפשר לומר שההתפתחות הדרמטית בסוגיה האיראנית היא ב .ושגשוג על פני קטל ואלימות

אחרי שנים ארוכות של ממשל שלא ראה איתנו עין בעין את הנושא האיראני ויש על כך מחלוקות גם  הברית ארצות

 וגם אני מאמיניםראש הממשלה , לפחות אלה שמאמינים בקו שהממשלה מובילה. גם מחוץ לישראל, בתוך ישראל

ואושר על  בעולםמות המובילות איראן וארצות הברית אלא איראן והמעצבין בו שהסכם הגרעין שנחתם למעשה לא 

ההסכם הזה שמבחינתנו מייצר בעיה קשה כאשר הוא בעיקר . על ידי רוב מדיניות העולםוידי מועצת הביטחון 

 .תלוי באיזה הקשרים, שנים 01-ל 8מתממש עד תום ומסתיים בין 

ה מחדש וכפי שלקח שנים יעמוד לסוג של בחינ, הממשל שלו והקונגרס שלו, מבחינת הנשיא האמריקאי, ההסכם הזה

ולהתמודד עם הפגמים  שבואני חושב שייקח שנים לא מעטות לקעקע את הבעיות , להביא להסכם הזה כפי שנחתם

שבו אבל זו התפתחות מאד חיובית אבל יש גם צד שלילי בסיפור האיראני וזה שאיראן השקיעה דמים במובן של 

רי אסאד לשרוד והיום משהתמונה מתבהרת והארגונים שקראו כסף ולוחמים כדי לחזק את הסיכוי של הנשיא הסו

תיגר על אסאד כבר לא מצליחים לאחוז באותן טריטוריות שהם אחזו קודם ואסאד ומשטרו מתעצמים וכנראה 

היא רוצה לאחוז באופן בכך שה על ההשקעה שלה ראיראן רוצה תמו, חלק משמעותי של סוריהבחוזרים לשליטה 

רבבות , להזמין כוחות שנתונים למרותם של משמרות המהפכה האיראנים, הגמוני בחלקים משמעותיים של סוריה

, הם שולחים מעיראק ומפקיסטן וממקומות אחרים. את האיראנים הם לא שולחים. שיעים לא איראנים, לוחמים

ים ולהציב אותם בסמוך לגבולה של סוריה עם ישראל והם מהיחידות השיעיות שעומדים לפקודת המפקדים האיראנ

הם עשו את זה בעבר באמצעות חיזבאללה . כדי לקרב את היכולת שלהם לפגוע בישראלברוצים נמל תעופה ונמל ימי 

ישראל הגדירה את ההתפתחות הזאת . לא מצד לבנון אלא מהצד האיראני, ועכשיו הם רוצים להוסיף חזית נוספת



14 

 

כח וא מאבק דיפלומטי מול שני גורמי המאבק שראש הממשלה מוביל כרגע ה. יא לא תאפשר אותוכקו אדום שה

כולם . הנשיא טרמפ והנשיא פוטין אבל לא ברור ולא תמיד אפשר לפתור בעיות בהקשרים דיפלומטיים, מרכזיים

יכול מאד , אלעל העמדה של ישר" מצפצפים"מקווים שכך יהיה אבל אם נראה שהאיראנים מתריסים ולמעשה 

 .אנחנו מקווים שלא ופועלים שלא כך יהיה המצב, להיות שמצפון תפתח הרעה כפי שהנביא ניבא לפני אלפי שנים

מחזיק  /044-הסכם שלום שנחתם ב. נה שלנואחת הבשורות היותר טובות בכל הסיפור של השכושהיא  ירדן לגבי

אינטימיים בהרבה , כבר הפכו להיות יחסי שיתוף פעולההשנים  עםדור של יחסים ש. 20-כבר נכנס לשנתו ה ,מעמד

חתומות על ו ישראל וירדן חתמו על הסכם לאספקת גז ישראלי לירדן בעקבות גילויי הגז בים התיכון. מאד רמות

שמספק מים לירדן וחשמל לירדן וישראל ולפלשתינים ובסופו של דבר גם יוביל מים להצלת " תעלת הימים"הסכם 

 .מאה השנים האחרונות במשךיבש ים המלח שמתי

, ירה, הותקף. מסיפור המאבטח שהגן על עצמו בשגרירות בירדן צרמשבר שנובעקבות . עכשיו אנחנו בתקופת שפל

אנחנו מנסים לפתור את . המחבל שתקף אותו ואדם תמים שהיה במקום–נהרגו שני ירדנים . הגנה עצמיתופעל ב

מול מדינה , אני מקווה שגם זה ייפתר ושלפחות נקודת האור הזו. בעבר משברים חמורים מאלה נפתרו. המשבר הזה

 .ירדן תחזור להיות חלק מהמסכת של המזרח התיכון, חשובה

. ימים /2מתבצר שם  ,של ימית עולה על האנדרטה, 22אני זוכר את עצמי כצעיר בן . נקודת אור אחרת היא מצרים

 .עם ישראלים לא מעטים שהוא מקח טעותשחשבנו אז לעצור את הסכם השלום , בתקווה למנוע את הנסיגה מסיני

יחד עם , הסכם תלחתיממנחם בגין היה חזון שבסופו של דבר הוביל ל. לשמחתי טעינו וההסכם הזה מוצלח ביותר

שנה של הסכם שלום תקף שמחזק  91נו נהנים מכמעט הביא לכך שאנחש, הנשיא המנוח סאדאת ששילם בחייו

מבחינה אסטרטגית את ישראל בכל המובנים הרלוונטיים ושבשנים האחרונות גם הפך להיות שיתוף פעולה הכי 

יותר מאבק מצרי מאשר שלנו אבל גם , במאבק המשותף שלנו בסיני, אינטימי שהיה לנו אי פעם עם מדינה ערבית

באמת  .כפי שהוא מובס היום בסוריה ובעיראק ,ש שהתמקם בסיני בסופו של דבר יובס"דעאאנחנו חשוב לנו מאד ש

השנים האלה ועכשיו הם מתחממים יותר מאי  91סיפור חיובי של יחסים שהיו קרים ואפילו לעתים קפואים לאורך 

אשונה מאז הסכם בפעם הר, ם"חשובים היום במזרח התיכון שבאומץ על במת האוהאחד , פעם ויש למצרים מנהיג

יש לי הסכם , ואמר שאין להן הסכמי שלום עם ישראל כאלו, דינות ערב שהיו שםמ 21 -מ עמיתיו השלום הסתכל לכל

הוא טוב לישראל ולמעשה רמז להם , הוא טוב לעם המצרי. זה הביטוי שהוא אמר. הסכם נהדר .שלום עם ישראל

אולי , ניסטית של ישראל כאויב כי הרבה מאד מדינות ערבלהפסיק את ההתבצרות הסרבנית מאחורי הראיה האנכרו

ככה  ,הציונית -הדמונית איננה המפלצת, ישראל איננה האויבכבר מתחילות להבין ש, עדיין לא בגלוי, מתחת לרדאר

לא רק שהיא יכולה להיות שותף היא גם יכולה להיות נכס של ממש להישרדות . היא תוארה לאורך עשרות בשנים

 .אל מול הרדיקליזם שמובילה איראן השיעית, הערבים הפרגמטיים בעיקר הסוניםהמשטרים 

הרבה שנים את בעיית המנהרות אבל לאחר שחווינו את המאבק  לפניכוחות הביטחון שלנו זיהו . מורכבתהזאת תמונה ה

בול בין עזה לבין הראשונה חוצת הגשהיא , אתמול פעלה מערכת הביטחון כנגד מנהרה, בבעיה הזאת במבצע צוק איתן

ומן ולמעשה מהווה מא. מונע על ידי אידיאולוגיה מאד רדיקלית, פנאטי, גוף קיצוניזהו . יהאד האיסלמי'ישראל של הג

, יותר שורר, יותר מתריס. בשנים האחרונות חמאסלא שועה לקו הרגוע יותר של . של האיראנים ברצועת עזה שליח, לוויין

אל חדר , אל גן הילדים –ממעבה האדמה לתוך היישוב כיסופים  לפרוץבנה מנהרה שנועדה ביום מן הימים שסרבן ו

ראויה , ממוקדת לבצע פעולהלכן לא היתה ברירה אלא . באנשים שנמצאים בלתי מוגנים לטבוח. לאן שהם רוצים, האוכל

 .הם שילמו את המחיר על התוקפנות, ו של דברנועזות מבצעית ובסופוטכנולוגיה ולכל שבח שהיא תולדה של מודיעין 

התפתחו ונגררו , כרגע באמת השטח רגוע אבל ראינו בעבר עימותים שהחלו ברמה המבצעית והגיעו לרמה הטקטית

, קור רוח כי אין לנו עניין למעשה בשום גבולואנחנו שומרים על רגיעה . ואנחנו מקווים שזה לא המקרה. למלחמות

 .אבל אין לנו עניין ביצירת עימות מחודש, ם עזהבוודאי לא בגבול ע
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, הרפואה מיבתחו :המדהימים שלה בתחומים כל כך רביםההישגים . מתפתחת המדינה שלנו התחזקה ועדיין

לסיפוק עצום , הם באמת מקור לגאווה גדולה אלו, החדשנותו טק-ההיי, בתחומי המשפט, האקדמיה, החקלאות

ילדים גם אנשים שלא חיים כאן שישלחו את ה. נכדינו ואני מקווה שלרבים פה יש משפחותאת , נוילגדל כאן את ילד

נאחל להם . הכל כך מיוחד ומופלא שלנו, תנו ולהבטיח את העתיד של העם היהודילצמוח א, שלהם לחיות אתנו

 .הצלחה בכינוס ושתהיה לנו שנה נפלאה

בהמשך , כיום בנושא הכותל ווסמכויותי ומה תפקיד ומבקשת לבררשר מודה ל  מאשה לובלסקי, בעקבות דבריו

אתמול  :השר הנגביענה , נושא הכותל מסעיר את יהדות העולם, בוועידה של התנועה הרפורמיתלדברים שהשמיע 

זו שמאפשרת לזרמים שאינם . הרחבה שאנחנו קוראים לה הרחבה השוויונית .הכותל ברחבה הדרומית שלסיירתי 

טבעם את מנהגי התפילה ובכותל והשקפתם , הרפורמי לקיים על פי מנהגםהזרם הקונסרבטיבי ו -הזרמים החרדים 

אבל הבעיה באמת היא  ,היסטורי ולא קדושתי מן הכותל הדרומי לכותל הצפוני אואין הבדל לא באופן ארכיאולוגי 

, "מתווה הכותל"רוי מה שק, בעיה שהחריפה לאור העובדה שמתווה שגובש לפני כשנה והממשלה החליטה עליו

בתחילת הדרך למתווה  ןבסופו של דבר לא מומש מכיוון שהיתה התנגדות קשה של המפלגות החרדיות שנתנו את יד

 .ןסוערת שהם נתקלו בה בתוך הקהלים שלה, לאור ביקורת מאד קשהן הזה וחזרו בה

ממומש על ידי  הואהה אבל המתווה מוש: אמרה כךשהחלטה קיבל הוא  ,ראש הממשלה ראה שהמחלוקת בעינהכש

 ןלהיאבק נגדו כי ה ותכילא צר ןלמתווה וה ותפטרנו את המפלגות החרדיות מלהיות שותפ, כלומר. ראש הממשלה

כראש הרשות המבצעת הודיע בישיבת הממשלה , לא חלק ממנו אבל ראש הממשלה בסמכויות האקזקוטיביות שלו

הם אלה . כמה חלקים מהמתווה המקורי לא מתבצעים? יאלא מא. שהוא מוביל את יישומו של המתווה בשטח

להיות חלק מהצוות שמנסה למצוא פתרון ו אני מוניתי על ידי. שעוררו את המחלוקת הקשה והם עדיין בדיאלוג

חלקם יותר , כמו פתח הכניסה לרחבת התפילה השוויונית -חלקם לוגיסטיים , לנושאים שעדיין שנויים במחלוקת

או אי הכרה בכל הזרמים במובן של ניהול המקום ואני מקווה באמת שתהיה רוח טובה ותהיה הכרה  -עקרוניים 

כי , זה לא קל לרפורמים ולקונסרבטיבים לקבל את זה. נכונות של כל הצדדים לייצר מחדש דיאלוג קונסטרוקטיבי

. אותוביטלתם , יוהסכמתם עלש, הגענו למתווה, שדיברנוארבע שנים אחרי דיאלוג  שנמשיך לנהלבצדק הם אומרים 

. אכן ימומשו, אחרי שנתפשר שוב, בסופו של דבר מי יבטיח לנו שסיכומים שנגיע אליהם, דיאלוג אם שוב נקיים

הרצון של כולנו לאתר את המכנה . מדובר בנושא אחדות העם היהודי. השאלה טובה מאד וגם אין לה תשובה

עמדתי לא השתנתה ואנחנו מקווים שיהיו . מעורב בזהכן אני . יככל שהדבר אפשר, המשותף ולהיפרד מהמחלוקות

 . תודה רבה לכם. בשורות טובות בהמשך הדרך

  

, עוזי ארד' פרופ - חשיבותם של מוסדות ומערכות בעולם המודרנישידונו בנושא  חברי הפאנל  הוזמנו לבמהבסיום דבריו 

ממשל ויחסים בינלאומיים , ראש בית ספר למדע המדינה ,יוסי שיין' פרופ, ר הפורום לאסטרטגיית על לישראל"יו

 .אביב-סוציולוגית בתחום מדיה ותקשורת באוניברסיטת תל, ר תמר אשורי"אביב וד-באוניברסיטת תל

בסימן שנות יובל של ציוני דרך בהיסטוריה  ותעומד הבאההיות שהשנה הזאת והשנה  .ערב טוב :עוזי ארד' פרופ

את . למדינת ישראל 11-כולנו יודעים שאנחנו באים אלי שנת הובהקשרים מסוימים העולמית ושראלית הציונית הי

 011. לקונגרס הציוני הראשון ציינו כבר לפני כמה שבועות אבל יש עוד מועדים שמצוינים בשנה הזאת 021-שנת ה

, 21עשרות שנים למלחמת  כמה. הלא הם הגדודים -שנה להתארגנותו של כח יהודי לוחם  011, שנה להכרזת בלפור

ם ומדינה לעסוק מצב שבתוך משבצת זמן של שנה וחצי לערך יש ימי מועד ונקודות ציון שלעתים מביאים ע  כך שנוצר 

, מה המאזן, נמצאיםאנחנו איפה . בהשוואה לחזון, בבדיקה איפה אנו בהשוואה לעבר, בחשבון נפש, בספירת מלאי

ראש . שנה זה עתיד לקרות וזה כבר מתרחש ואנחנו עדים גם למעמדים טקסייםוה. כיצד יש להגיע אליו, מה העתיד

ולא יעבור כמעט , לציין במעמד משותף בריטי לאומי ושל העם היהודי את הצהרת בלפור, הממשלה יוצא לאנגליה
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, ותבפרספקטיבות יותר ארוכ, מהצד השניו, מצד אחדשיתקיימו כנסים ב, אירוע מסויםחודש מבלי שיהיה ציון 

 .היסטוריות ותוך השלכה על ההווה והסתכלות קדימה

. לגבי הווה, חושב ומבטא תובנות לגבי עברה ,האופי המהורהר. יהיו שני קטעים שיישאו את האופי הזה, במושב הזה

גם לדעת יותר , לראות מה היה, כנקודת ציון. להצהרת בלפור יםידובר על ההיסטוריה של מאה שנ בהמשךמושב וב

 /-2ניתוח של , עיון, קדמימחקר א, גם דברי מחשבה נשמע. לעתים עם הזמן ההיסטוריה מתבהרת. דברים היוכיצד ה

להווייה של מדינת ישראל , פוליטיות או היבטים שהם מרכזיים מאד להווייה היהודית של העם היהודי תופעות

 .ואפילו להווייה של הארגון הזה שבעצם הוא רשת של ארגונים אחרים נוספים

 אודות רשתות או, והשני, פוליטיים אבל מסוגים שונים אודות מוסדותבעיקר האחד זה , שני הדגשים שידובר בהם

כאשר מדברים על מערכות או רשתות מדברים על קונסטרוקציה אחרת וכאן ההשלכות הן גם על העשייה . מערכות

אלה דיונים מובהקים בעשייה הפוליטית של ארגונים   -וגם הדיונים שלכם אפילו בחירות , ההתנהגות הפוליטיתו

 .ומוסדות

, אד רחב והיו לא מעט טיפולים היסטוריים חברתייםבמעוף מ באופן היסטורילהסתכל  021-מאד נפוץ היה בסוף ה

 ותלכאורה מעסיקש תוקלאסי ותשאל ? כושלות מדינותולמה מתי , מתי קורסותאיך ו, ששאלו את השאלה מתי נופלות

בעידן המודרני השאלה , את כל גדולי ההיסטוריונים מאז עלייתה ונפילתה של האימפריה הרומית אבל מעל ומעבר לזה

מתי מדינות הופכות ? מה בהרכבים הפוליטיים המודרניים מביאים לקריסה לרוב בפנים של מדינות, דשמתבקשת מח

 ?לכושלות

מדינות כושלות משלוש  :כמו שאמר היסטוריון אחד, עולה מחלק גדול מהטיפולים בשאלה הזאתשוהתשובה 

יומם של רצה לומר שק ,בשפה חצי היתוליתכלומר כך  -  institutions, and institutions and institutions:סיבות

 .חורץ את גורלן של מדינותמוסדות המוצלח או הכושל 

בחוקה האמריקאית אין התייחסות , למשל. מאד מעניין שבהרבה חוקות דווקא המוסדות הללו לא מוגדרים

 . בוודאי שאין התייחסות למילה דמוקרטיה. למפלגות

מה המדינה שאין בה את הארגון המתווך הזה שנמצא בין הישות המדינתית מבחינה אורגנית אמתית עוד לא ק, אבל

זה מוסד מובהק אבל מוסדות , זה ארגון. תקראו לזה מפלגה, לפרט הבודד שניתן לאפיין אותו כהתאספות אנושית

 . המשרדים אלה מוסדות מובהקים, יכולים להיות גם מנגנוני השלטון

הם הוקמו לשם הפונקציה הזאת . המוסדות הם מלאכותיים. לתפקד בלי המסכבר אז מדינה וארגונים לא מסוגלים 

החיוניות , ללמדכם. 20-והחלוקה באופן מדהים לא שונה מהמבנה הבסיסי של ניהולה של מדינה מודרנית במאה ה

הם כמובן המוסדות ש נםשל אופיים של מוסדות שמדינה לא יכולה להתקיים בלתם ויש, שעומדת אפילו במבחן הזמן

גם אלה , מסורות כמסדירות התנהגות, חוק כסדר חברתי. פחות מאורגנים אבל מהווים אולי סדרים חברתיים

לעתים . מובן למה האופן שמוסדות בכל ארגון מתפקד בעצם קובע את הגורל ,אז אם כורכים את הכל. מוסדות

כשל מהותי במוסדות או בסדרים ויש מצבים ש ,התוצאה פחות טובהולעתים , בתפקידם המדינה שורדת ומשגשגת

 .החברתיים מביאים לאותו תהליך ניווני של קריסה

אחת ממורשותיו הגדולות של הרצל ושל התנועה הציונית וזאת הסיבה בעטיה זוהי משום ש? למה הדבר הזה נאמר

 ואשון זשנה בקונגרס הציוני הר 021אבל מה שאירע לפני , הציונות פנים רבות לה. היא הצליחה כהתארגנות

התנהל ועבד הוא . כללהעם היהודי לא היה מאורגן , רגע עד אותו. התארגנות ושם הוקמו המוסדות הראשוניים

את המוסדות הציונים הראשונים ויש שיגידו שמבין המוסדות הבנק היה  ימוזו גדולתו של הרצל בהק. בכלים אחרים

ים בלי הדלק שמתניע אותם ובלי אמנות גיוסו והקצאתו יש יגידו כך משום שעדיין ההיגיון הוא שארגונ. הכי חשוב

 .זה כמו מכונית עם מיכל דלק ריק
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הסתכלות בהווה , שיין יציג לנו הוא בהקשר של העם היהודי היום על תפוצותיו' החשיבות שבאבחנות שפרופ, לכן

של  תההתארגנות הפוליטית הארגוני בנושאוא יחלוק עמנו את תובנותיו ה .העברעתיד בוודאי גם אל הואולי אל 

 .מוסדות הציונות ועל חשיבותם

ריך לא צ. הדגש הוא על דברים שבהם נופל שינוי גדול בעולם. תדבר על רשתות ועל התקשורתר תמר אשורי "ד

הטכנולוגיה והתפתחויות אחרות של העידן המודרני מייצרים פלטפורמות , דיגיטליתלהכביר מילים ולהגיד שמהפכה 

יש השפעה עצומה על עצם  ללודברים הל. משנות את פני הארגונים וההתנהגויות הפוליטיות שמתחוללים על גבןש

הם . הם מזמנים תופעות חדשות. החיים הפוליטיים וגם על חייהם של ארגונים ומוסדות ועל ההתנהגות שמתרחשת

ר "חומים הללו נשמע בדבריה של דמסיימים תופעות אחרות ולכן בבחינת תובנות מעדכנות של מה שמתרחש בת

 .אשורי

דמות בולטת גם במנהיגותה , הוא מנהיג ,המדינה-מבכירי אנשי מדע, לאוניברסיטת תל אביבמשתייך שיין ' פרופ

, טאון בארצות הברית'ורג'פרופסור באוניברסיטת גגם הוא משמש . האוניברסיטאית וההשכלה הגבוהה בישראל

שיין כתב כשמונה ספרים ועשרות ' פרופ. ועדה חשובה על עתיד מדעי הרוח בישראל, יועץ לוועדה לתכנון ותקצוב

מאמרים ומתבטא לא אחת בטורים פוליטיים שבהם הוא פרשן ופורש כנפיים לאין ערוך יותר רחבות מאשר התחום 

גבולות . וםיכול להיות ספר רב מכר בישראל של היש, "שפת השחיתות", בין הספרים שלו. המחקרי שבו הוא מתמקד

זוהי   .נכתב מספר שנים קודם לכן ועוד כמה ספרים בתחום הגלות, גולים פוליטיים בעידן מדינת הלאום, הנאמנות

 . הקשת הרחבה של כתיבתו המדעית האקדמית

שצריך להעלות בכם מחשבות כי אנחנו וצה לקחת אתכם למסע יהודי מרתק אני ר. ערב טוב לכולם :יוסי שיין' פרופ

 .בצומת היסטורי דרמטי מבחינת העם היהודי נמצאים

צומת היסטורי דרמטי כי זו הפעם הראשונה שהריבונות היהודית בהיסטוריה מכתיבה מהי היהדות עצמה  וזה

לכך יש השפעות מרחיקות לכת על כל . והופכת להיות לשחקן המרכזי והמהותי ביותר בהווייה של היהודים והיהדות

תהליך  - זאתאני מכנה . התיאולוגיה היהודית וגם על הציביליזציה המערבית על, ההוויה הלאומית שלנו

שום מצב דומה למרות שידענו , של היהדות והוא דרמטי במובן זה שלא ידענו בעבר ההיסטורי שלנו הישראליזציה

לגבי מלכות , לא הרבה יש לנו מבחינת הוכחות ועובדות. מספר מצבים דומים שבהם הריבונות הכתיבה את הזהות

לוכה אחרי התבוסה לפרעה נכה יאשיהו וכישלונה של המ המלך יש לנו כמובן מסות קריטיות לגבי ימי. דוד ושלמה

הכשל הריבוני המלוכני במאה השביעית ובמאה . מוסדות השני מסעות מאד חשובים של העם שבנ. וגלות בבל

 זוהי. יצרו את הפרדיגמה היהודית, השישית לפני הספירה שהובילו לפאזה הגלותית של העם היהודי לתקופה קצרה

כולכם זוכרים את החזרה לבית שני . במהירותלא מומשה ש ,פה לריבונותפרדיגמה שנעה בין גלות ותפוצה לבין השאי

את בית מחדש הם הגיעו לציון לבנות . בשבי ציון אצל עזרא ונחמיה אבל שוכחים שהם מעולם לא חזרו לריבונות

במאה השמינית , יהודה וישראל שקרסה עוד קודם לכן. ייצגו את האימפריה הפרסיתשהמקדש כפקידים אכמניים 

כולל , אימפריות שבאו והלכו, קודמתהאחת מחליפה את כשחיו ככה שנים רבות תחת אימפריות , לפני הספירה

בתווך חוו . כולל הסלבקים עד אשר הגיעו הרומאים, כולל האימפריה המוקדונית, כמובן האימפריה הפרסית

, יים תחת הריבונות החשמונאיתשמונים שנה של ח. היהודים פאזה ריבונית עליה דיבר לאחרונה גם ראש הממשלה

כולם רק רצו לשכוח , אחרי קריסת בית שניבאשר חשובה בהוויה הציונית  תאינסטיטוציונלישהפכה למסגרת 

היהודים החליפו את . היהדות ההלכתית החליפה את הריבונות ולא רצתה לראות בריבונות דבר חשוב. מריבונות

 .אשר ראה לא בזרע הקודש אלא בהלכה ובכהונה את זהותו הזהות שלהם ממדינה לאומית ומלאום לעם דתי

החשמונאים הגיעו אחרי מרד גדול שהתחיל כמרד . לא היתה כל כך פשוטה גם אותה מסגרת ריבונית חשמונאית

לא היתה להם . למרות שכל היוונים החזיקו בכתר מלוכה, עממי די קטן אבל פחדו לקחת לעצמם כתר מלוכה

חבר " -מטבעות החשמונאים כתוב ב .חזו בכתר הכהונה ובכתר המלוכה גם יחד במקביללגיטימציה ולכן הם א
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אותה מאסה קריטית של החשמונאים שקרסה באמת בגלל חוסר יכולת . בניסיון להביא גם תמיכה עממית" ישראל

היתה המסגרת , של שליטה בתוך מסגרת שהפכה יותר ויותר לא אקסקלוסיבית אלא אינטגרטיבית עם העולם ההלני

כוכבא שגם היה פה באזור והביא למה  האחרונה הריבונית למעט אפיזודה קצרה של מרד בר אינסטיטוציוניתה

 211,111-הרומאים טבחו ב, על פי הידוע לנו, בתקופה הרומאית, במרד בר כוכבא. שקוראים אסון גדול על עם ישראל

ומחיר עבד יהודי באותה תקופה היה כמחיר  ,נמכרו כעבדיםרבים מאד יהודים . שלחו לעבדותניהודים והשאר 

מוסדות היהודיים קרסו להם כמוסדות והפכו להיות מוסדות קהילה כי היהודים ה. האבוס לחמורו של כל אדם

הדרמה ההיסטורית היהודית היתה דרמה ציביליזציונית  .זמן קודם לכן, תחזקו זהות דתית עוד מתקופת הפרושים

. צר גם הנהגההוא י. הניתוק מההוויה הפוליטית יצר קהילות. של חיי משנה ותלמוד שהיו מנותקים מהוויה פוליטית

כמוסד ויצרו , יצרו את מה שנקרא ראש הגולה ,באופן די מפתיע ומהיר היהודים שהצליחו לברוח מכאן לבבל למשל

חיו בקהילות והתקיימו אבל בלי דיפלומטיה יהודית ובלי מסורת יהודית באשר מי שדיבר בשם  הם. מוסדות לימוד

הם באו . אנחנו קוראים שתדלניםשם והם היו בבחינת מה היו אלה שדיברו בפני השלטונות הזרי .העם היהודי

, היהודים כעם חסר כח התגולל לו במקומות שונים וניסה לשמר את עצמו. וביקשו למען אבל הם היו חסרי כח

וכך בין קהילות , קידוש השםבמוות על במצבים בלתי נסבלים ופעמים רבות , פעמים רבות באוטונומיה תרבותית

למעשה זירה  היא, התנועה הציונית שאתם שייכים לה. זו היסטוריה מהירה. ותשובות וכן הלאה שאלות עם, רבות

סטפליה ווהנחת העבודה של המדינה החדשה שהתחילה להתקיים אחרי הסכמי . בחשיבה המוסדית היהודיתחדשה 

יהודים מתחילים אחרי מלחמת שלושים השנה ושם דווקא ה 0298-וזה דבר מרתק כי המדינה התחילה להתקיים ב

לא היו , למרות שזה היה שלום בין נוצרים, סטפליה עצמהווי פרסמתי מאמר שמראה איך בהסכמלאחרונה . לצמוח

לא היה להם במה להיאחז . סטפליהרי העתיק שימש את הארכיטקטים של וודווקא המודל העב, בכלל יהודים

שנה לפני  11/ - אולי אפילו נקים מדינה ריבונית -יימס הרינגטון באנגליה אומר 'ג. לא היה ליהודים מודל. תיוכמדינ

שבא ואמר , אבל כמובן שהדברים האלה לא קרמו עור וגידים ולמעט האפיזודה המאד מוזרה של שבתאי צבי ,הרצל

ריבונות לא היתה ה ליהודים שום שאיפה ריבונית אמתית והתלא הי, העזתי כאן .שאולי נלך ונקים מדינה עם נתן

אימצה את  היא - נצרותלבאשר  .נחותה שהיתהחלק אינטגרלי מההוויה שלהם שהיתה הוויה קהילתית דתית 

אותו , הרעיון שהריבונות ניטלה מהיהודים על מנת לתת אותה לנוצרים שהם העם הנבחר לכן אצל סיינט אגוסטין

 חיסלההנצרות לא . ן צריך לשמר אותם ולא להרוס אותםלתוך המערכת ולכ, דהיהודים הם בבחינת ע   . מלומד גדול

 .למה שקרה עם ישו יםאת כל היהודים כי הם שימשו כעד

כך קרה שבמאות . לעתים היה דווקא די לא רע, המצב הקולוסלי של היהודים היה מצב שלעתים הלך והחמיר

גזרות יוצאות דופן בחומרתן וכך  למרות שזמן קצר אחר כך באות, למשל בספרד, מסוימות מדברים על תור הזהב

בין עלייה תרבותית ואפילו פריחה לעתים אבל בדרך כלל בין דעיכה לתוך עולם רבני , היהודים פעלו במן זיגזג מסוים

מדי פעם צצו להם אנשים ששימשו יהודי חצר כאלה ואחרים אבל גם . שאין להם אופק בתוך האומות עצמן, חרדי

 .עם היהודי ואיננה מהווה אינסטיטוציה בתוך העם היהודיזאת תופעה מינורית בתוך ה

כאשר והוא עושה זאת  . כך העם היהודי מתחיל לדבר על אינסטיטוציות רק כאשר העולם המערבי מתחיל לדבר על

נשאלת תמיד , 08-וה 01-כאשר האדם עולה כאינדיבידואל במאה ה. המלוכה בירידה וכאשר ריבונות האדם עולהו

איך אנחנו יכולים להתייחס ליהודים כקולקטיב בעוד אנחנו מתחילים לדבר . ם לה השאלה היהודיתשאלה וקוראי

היתה שונה ממקום למקום בגלל שהמוסדות היהודיים היו צריכים להגיב על אותה דילמה . עליהם כאינדיבידואלים

, אפריקהבאסיה וב .סרות הרוסיתרובו המכריע בקי, מפוזר בכל רחבי תבלהיה העם היהודי . פיזורו של העם כתפוצה

. מעט מאד באמריקה וכך למעשה העם היהודי שרד לו עד אשר באמת נשאלה השאלה היהודית, אירופה המערביתב

שאנו קונגרס הציוני הראשון עסק בשאלה בכל הדיון . היא עלתה מלוא חריפותה לאור עליית הרעיון של האדם

משה הס ואחרים אבל  כתבו לפניו. לקח לו זמן. היהודיתהשאלה היהודית והרצל כתב על השאלה  לה קוראים

ה היא המוסדיות היחידה שיכלה להיפתר באותה שאל. השאלה הזאת הציקה כי לא ידעו לתת לה פתרון מוסדי
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ת של מדינות מירוץ היהודים במודרנה היה להיפטר מהיהדות ולהשתלב במוסדובמדינות עצמן שנוצרו ולכן 

שמישהו כמחליט  0818-עד אשר נפוליאון ב, כך היה עם האמנציפציה בצרפת. שקיימות כמדינות אזרחים ליברליות

 ואמר להם אולי באמת נקים איז. כקולקטיב כלום, נתת אמנציפציה ליהודים ואיך הם אמרו כיחידים הכל -אמר לו 

ן באמת יש כא, מוסדי על מנת להגביל את היהודיםזו מסגרת שנוצרה כגוף אתני שהקונסיסטואר , מסגרת

 .קונספירציה יהודית

היהודים לא היו שחקנים על הבמה . באנגליה היהודים תמיד היו קהילה עם הרבנים ועד היום הרבנות הזאת שם

ות הקונגרס הציוני מופיע כאשר שאלת היהודים איננה נפתרת בתוך המדינות וכאשר יהד. אלא רק חיפשו אינטגרציה

היא עוברת את הפרעות הגדולות . ברית המועצות לשעבר ויהדות רוסיה הקיסרית לשעבר עוברת מטמורפוזה עצומה

 goldene. של היהודים המוסדיארצות הברית הפכה להיות לפתרון . ואת ההגירות העצומות לארצות הברית

medina כי שם לא צריך אינסטיטוציה .It's the state of the people ,ולכן היהודים בגרמניה והי המדינה של כולם ז

היתה תמיד בריחה מתוך המסגרת היהודית  זולעשות אינטגרציה גדולה דרך תנועה רפורמית אבל כיחידים ניסו 

כולל בילדיו , תוך ויכוחים עצומים עם התנצרות גדולה וטרגדיות איומות שפשו בעם היהודי, לתוך ההוויה הגרמנית

 .של מנדלסון

אנחנו והיום . תנועה הציונית שבאה לוודא שהנה רעיון הריבונות יכול להיות קייםעבור ה היתה הפעם הראשונהזו 

אבל  ,שנה לאחר שהתנועה הזאת כשלה כישלון גדול להביא פתרון ומזור לשאלה היהודית לפני השואה 021נמצאים 

 .הצליחה אחריה

תוך עשור או שניים מקסימום רוב היהודים יחיו . מיליון נפש 09או  0./0-היום העם היהודי מונה כ? אז מה קרה כאן

המודרנה יצרה מודלים . כל המודלים היהודיים שנוצרו במודרנה הולכים ודועכים. במדינת ישראל שזה דבר פנומנלי

 .יהודים סוציאליסטים, רצתה לעשות אותו אתני, היתה תנועה על בסיס אינדיבידואלי" בונד"ה. יהודיים אחרים

כבר הזכרנו את התנועה הרפורמית שחיפשה להגדיר את ההוויה לא כהוויה דתית הלכתית אלא כהוויה תרבותית או 

לא היה מוסד יהודי . אוטונומיסטים כאלה ואחרים, או בוא נגיד דובנוב. יטנובסקי עם היידישסטים או אחרים'ז

הכהן הגדול של הציונות באמריקה הסביר , יסשלא ניסה לעשות אינטגרציה בתוך המדינות הקיימות ואפילו ברנדי

הוא לא רצה . גם בן גוריון חשב שכך. לכולם שמדינת ישראל היא מדינה למתי מעט ואמריקה באמת נשארה המסגרת

 .אמריקה ולנו יש מדינה וז. אמר לו אל תגדיר אותנו כגולה אחרי שקמה מדינהזה לריב עם בלאושטיין כש

מדינת היהודים שקמה ושגשגה והופכת היום למדינה . שונה מהותית ינסטיטוציוניאאנחנו נמצאים אם כן במצב 

הופכת להיות לשחקן המהותי ביותר בהוויה היהודית תוך כדי זה , המערבית עם הריבוי הטבעי הגבוה ביותר בעולם

לא , כמודלשהיהודים עצמם בכל המחוזות אינם מוצאים מודל חליפי ואינם מוצאים מודל קיומי יציב לחייהם 

במידה וישראל  ,"We check our Zionism at the door of liberalism"כותב  ביינארט. כחיים אינדיבידואליים

וזו  ? ומה יישאר מיהדותך - אני כותב לו בחזרה . אנחנו נוותר על הציונות שלנו למען הליברליזם, תאכזב אותנו

כשם , של היהדות, שאלה מאד גדולה שצריכים להתכבד בה אבל בו בזמן שאנחנו מציינים את תהליך הישראליזציה

. ובו בזמן שאנחנו חוגגים את הישגיה הפנומנליים של מדינת ישראל על כל מוסדותיה שגם שם אין לנו מלך, ספרי

ועצומות בכנסת ישראל וגם שם מגנים את הנשיא לפעמים חושבים אולי שיש וגם שם כמובן יש יריבויות גדולות 

עדר מלוכה כאשר אמר המלוכה היא זו שהביאה לקריסת יזה החילוף שעשה כבר הנביא יחזקאל לה .הואבאשר 

היהדות ולכן לא יהיו עוד מלכים ואפילו החשמונאים חששו לקרוא לעצמם מלכים עד אשר קראו לעצמם כך והביאו 

 . את הכליה על עצמם

שאלת השאלה מה יהיה אופיים של המוסדות הישראלית שהם היום המוסדות היהודיים כי כל המוסדות כאן נ

 .אם כמבקריה או אם כאוהדיה, ללא יוצא מן הכלל חיים בצילה ולאורה של מדינת ישראל, היהודיים האחרים
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גנה אותה ולכן ביקורת על קשה מאד לקיים מוסד יהודי אלא אם כן אתה חרדי דתי ממש שאינך זקוק לריבונות או מ

 .ישראל חשובה לקיום מוסדות כאלה, או כל ארגון אחר סטריטיי'אם זה ג, ישראל וקיומה

ראש והוא מאבק היסטורי שאין כדוגמתו בין  שאין להקל בואבל מדינת ישראל עצמה חוזרת למאבק אדירים 

ריבונות עצמה מקור רוע ואינה יודעת היהדות הריבונית הישראלית המתחדשת לבין תפיסת עולם חרדית הרואה ב

המאבק בין תפיסת עולם חרדית לבין תפיסת עולם ריבונית הוא מרתק באשר מצד אחד יש . אם להשתלב בה או לא

תהליכים של ישראליזציה של החרדים גם כן ואנחנו מקווים שילכו וירבו באשר זו הפעם הראשונה שהחרדים 

יואל בניו יורק אבל  אתה יכול להיות אולי בקרית. כוליםבעבר הם לא י. נאבקים במדינה שהיא גם מדינתם שלהם

 .אין לך טענה לאוטונומיה שם גם אפילו אם אתה חושב שיש לך

עד כמה היא תהיה מדינה מודרנית על פי חזון . פשוטות לגבי מהותה של המדינה אינןכאן יש טענות חמורות והן 

או עד כמה המודרנה והמסורת יוכלו לשלב זרועות כפי שלמשל ניסה הציונות או עד כמה היא תסטה מהמודרנה 

 .המודל של קלישר או המודל של הרב קוק לעשות בצורת הכנסת הציונות כחלק מתוך התיאולוגיה היהודית

על כך בנויים המוסדות ועל כך תיבנה ואנחנו מקווים תשגשג מדינת ישראל וחס וחלילה לא תערער את ריבונותה כי 

לא רק מבחינת כמות היהודים . הישגים שאי אפשר לשער כמותם. ריבונות הזאת יש הישגים יוצאי דופןללנו שברור 

אבל השאלה היא מהותית . באושרוגם בתוחלת חיים אלא , ישראל לא רק מובילה בילודה ,כידוע, שנמצאים כאן

שהיא תדע לווסת מוסדות . עתידה מאידךלא תשכח את שהיא לא תשכח את עברה מחד וש - לגבי אופייה של המדינה

על כך נסוב . רציונליות מאידך, מסורתיים מחד אבל להבין כי הקצב שלה והתפתחותה תלויים בהתפתחויות עתידיות

כל המאבקים האחרים היהודים שיש לנו כבוד אליהם . כיום המאבק הישראלי שהוא המאבק היהודי פר אקסלנס

 ".תגלית"הילתית ולא בכדי המוסד היהודי הגדול ביותר בעולם הוא בתפוצות הם מאבקים להישרדות ק

הם יזכרו שהם יהודים וזה טוב מאד כי כולם מבינים שאת ההוויה , ה לשבועיים לפה'את החבר מביאה" תגלית"

 .אפשר לאבד מהר מאד, הזאת השבטית שהיא הקול של הדבר הזה

הודית עם הרבה אופטימיות וחזון אבל גם עם הרבה אתגרים אנחנו נמצאים ברגע מכריע מבחינת הטרנספורמציה הי

והייתי אומר אפילו חששות אשר חס וחלילה לא יביאו לאובדנה של אותה ריבונות יקרה שהושגה בדמים רבים 

 . ובמאמצים עילאיים והיא היום ההוויה ואין בלתה של העולם היהודי כולו

אי אפשר להגדיר אותם עם שיהודים ממדינות ערב המעט מיליון מגדיר את ככיצד הוא  הרב אלי עבאדילשאלתו של 

חשבו על ריבונות של כל הקהילות הם גם . כל הזרמים של יהודי אירופה למרות רבי יהודה ביבס ורבי יהודה אלקלעי

, יןשי' רופפענה  ,אבל חשבו על ריבונות יהודית יותר מסורתית ונאמנה למלכות בית דוד מאשר ריבונות מערבית כזו

אין ספק שהיהדות המזרחית תרמה תרומה מכרעת בשימורה של היהדות וגם באה ממצב של העדר ריבונות אך כי 

מה היה קורה אם הקומוניזם היה מגיע לרוסיה לפני . אחר כך לארצות הברית עברה ,המודרנה שעברה על אירופה

 .היו בכלל נחנקים שם כל היהודים, שהגיעו הפרעות

 הואריבוני משיחי אבל בקהילות משגשגות עם חלום , יהדות המזרח שחיה באוטונומיה תרבותית השאלה היתה לגבי

למצב של  שהגיעו, יר בעיקר'אבל גם כשזה קרה אצל יהודי אלג ,לא הוביל לתנועה לאומית כי הוא לא היה בה

יר והגיע 'דול בצרפת ובאלגמניטו שהיה רב ג. אנחנו מוצאים את המודל הכי מעניין לדעתי אצל הרב מניטו. אזרחות

לא להפוך לחרדית כמו שדרעי אמר ולא , פתח לנו את הראש לגבי היכולת של יהדות צפון אפריקה, לירושלים

אותה יהדות , כפי שהיו לו גם שיחות עם הרב קוק ,להימכר לתוך תפיסת עולם אנטי מודרניסטית אלא באמת לשלב

על תהליכי הישראליזציה זה מה שקרה  יםישראל ואם מסתכל מסגרת של מדינתהמסורתית עם הציונות בתוך 

הפכה תהליכי ישראליזציה , היהדות הצרפתית שבקרבה ישבתי שנתיים ועשיתי עליהם סרט. ליהדות הצרפתית

כל המערכת של מה שאנחנו קוראים . זה לא רק הקריף זה כמובן המוסדות המרכזיים של יהדות צרפת. מוחלטים

אם . גם היהדות הבריטית חווה דבר דומה. יהדות שהפכה להיות לגמרי ישראלית. רגל שם, פהרגל . בואינג עליה
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עדיין  והרב מירויסזקס  הרב. הרי היום כולם מוסמכים בציון, בעבר הרבנים באנגליה היו כולם מוסמכים באנגליה

יוצאת דופן למדינת ישראל אחריות כך שיש , רבנים באים לירושלים לקבל וכך גם המוסדות שם 010באנגליה אבל 

לא יכלה לשרוד את המסגרת הזאת ויהדות המערב שרדה אותה למרות השואה ולכן ברגע , אבל יהדות המזרח

לא היה לה שום סיכוי לשרוד למעט קהילות . כל יהדות המזרח עברה לפה, שנפתחו ארובות השמיים של הריבונות

 .ותקהילות קטנ, כפי שהיה בפרס או כפי שהיה בסוריה

, עברו מטמורפוזה ישראלית ולכן יש ישראליזציה של יהדות המזרח, הקהילות המזרחיות שנשארו במערב אירופה

אימץ דווקא את היהדות המזרח , מסיבות כאלה ואחרות .חלק מיהדות המזרח שהגיע לכאן, לצערי אני אומר זאת

  .בתוך החברה הישראלית" קלאש"אירופית וכאן נוצר מצב של 

. נמנית על החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב. מומחית סוציולוגית בתחום המדיה והתקשורת ,ר אשוריר תמ"ד

תהליך , דגש על מבנה הכחב, השינוי הכלכלי והתרבות, עוסקים ביחסים שבין טכנולוגיות התקשורת מחקריה

 .החדשנות והשינוי הארגוני

 במיוחד בתחום של ארגונים, לית לדפוסי השינוי המבניהמחקר הנוכחי שלה עוסק ביחסים שבין המדיה הדיגיט

התואר , התואר הראשון בהיסטוריה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית. פוליטיים ופעולה קולקטיבית

 .בלונדון במדיה ותקשורת LSE -השני כבר במדיה ותקשורת כולל מאוניברסיטת לונדון והתואר השלישי מה

משחק  . The State of the Media -הערבי ישראלי בתקשורת ועובדת על ספר שייקרא פרסמה ספר על הסכסוך 

 .מילים שמועד לפורענות

דווקא להדגיש  מבקשתהתנועה הציונית היא תנועה מאד מיוחדת וקשה למנות את הישגיה אבל  :ר תמר אשורי"ד

מורכבות , כמו הרבה תנועות אחרות, מרכיב שהוא לא כל כך מיוחד לתנועה הציונית והוא העובדה שהתנועה הציונית

ם כל אחד ואחד יילחם או ינסה להשיג איותר מאשר  המאנשים שחשבו שיחד הם יוכלו להשיג מטרה משותפת טוב

 .את המטרה הזאת

שנקרא פעילות קולקטיבית הוא מחשבה של הרבה מאד יחידים שיחד יוכלו להשיג הרעיון שעומד מאחורי המושג 

 ,כמו להקים פארק -מטרה מאד קטנה  אוזו יכולה להיות מטרה מאד גדולה כמו להקים מדינה . מטרה משותפת

 .המטרה המשותפתבעצם הוא ואבל מה שמשותף לקבוצות האלה זה הדבק שמאחד אותן 

 -כוונתי . התארגנות קולקטיבית, התרומה שלהם בהתארגנות כזאתוהמדיה החדשים  בתחומי בעיקר אני עוסקת

 .לאנשים בודדים להגשים שאיפה או מטרה משותפת איך המדיה מסייעת

לא להתבונן על ההיסטוריה דרך המראה האחורית ולשאול למשל מה היה קורה  ,פח שרבים מאיתנו נופלים בו וזה

עולה המשותפת ואיזה פה -ככה בקצרה מה השתנה בעולם , אלא לנסות ולתאר Likeאם הרצל היה אומר תעשו לי 

המדיה החדשים באמת פתחו תחומי זאת אומרת . הרבה מאד השתנה ,שבצדקתפקיד יש למדיה החדשים בדבר הזה 

שנים שבהן האמירה קצת פשטנית אבל שבעשר , חדשים אבל אפשר לומר .יצרו קשייםאפשרויות חדשות וכמובן 

אנחנו רואים שבעוד שבתחילת הדרך בכמחצית , בארגונים חברתיים האת התפקיד שלונחנו חוקרים את המדיה א

נפתחו , נכנסו כלים אחרים, המחשבה היתה שהנה הכל השתנה, שנות התשעים וכמובן לקראת שנות האלפיים

זאת אומרת . כבר לא יהיה כל מה שהיה, אופציות חדשות בפני אותם אנשים שמעוניינים בפעילות משותפת ואין

תנועה ציונית וארגון אנחנו כבר לא . מנהיג כמו הרצל למשל אנחנו כבר לא צריכים כי כל אחד יכול להיות מנהיג

מדוע ולמה אנחנו צריכים לבחור . צריכים מכיוון שמי צריך ארגון כשכל אחד יכול להקליק ולייצר עצומה דיגיטלית

 .לא צריך להיות בעל איזה שהן אספירציות מסוימות או יכולות מסוימות? נכון. לכל אחד יכול להיות פעי. פעילים

יותר ויותר אנשים מסתכלים על העולם כמו למשל על האביב הערבי אבל . התפכחות שהיתהמה שקרה בשנים האחרונות 

 .אנשים שמנסים להוריד את שכר הדירה ואנחנו רואים שהרבה לא השתנה, גם על פעולות קולקטיביות קטנות ומקומיות
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 מדיה דיגיטליתקיד הכי חשוב שיש ללראות מה השתנה והתפ  - כביכולשינויים  רוצה לשפוך אור על מספראני 

האם באמת אותם יסודות מרכזיים ? לשאול האם זה באמת השתנה. בהתארגנות חברתית ולשים סימן שאלה גדול

 :מרכיביםקיימים ארבעה . שאנחנו מכירים הם שרירים וקיימים או אולי האם אנחנו צריכים לחשוב מחדש עליהם

 .ביעי זה מנהיגותהשלישי זה מיון והר, השני זה ניוד, הראשון זה התארגנות

הם  .לארגון יש מנהיגים. רכי בהגדרתומדובר בארגון וארגון הוא היר, הוועד הפועל הציוני -דוגמא ל. התארגנות

היא שהמדיה החדשים collective action -  -הטענה בספרות העכשווית של ה. רבים אויכולים להיות מעטים 

זאת אומרת כדי להגשים מטרה משותפת אנשים לא צריכים . בארגוניםבעצם יצרו סיטואציה שבה אין לנו צורך 

 .מה שנקרא ארגונים ללא התארגנויות. הם יכולים לפעול באופן מה שנקרא שטוח, להתאגד יחד במוסד או בארגון

זה למה . אפילו לא ארגון. התארגנות סוג שלבלחיצת כפתור היא יצרה ושייכת לשום ארגון שאיננה דפני ליף , למשל

 the logic ofעל היגיון שנקרא  ,בפעילות הקולקטיביתשנים רבות זה חשוב מכיוון שהספרות שעוסקת ? חשוב

collective action.  ההיגיון הוא שכדי להשיג מטרה משותפת יש צורך ? הפעילות הקולקטיביתמה ההיגיון של

בלי ארגון ואני תמיד חייבת זאת ת ולה לעשאני לא יכו, אם אני רוצה היום להקים מדינה, לצורך העניין. בארגון

קיים אבל אני חייבת להיות  שכבראני יכולה להיות מנהיגה של ארגון אולי או להצטרף לארגון . ממנולהיות חלק 

יש מעט מאד גופים שיכולים לעשות את זה מכיוון שההיגיון , וכך קורה שכדי להגשים מטרות מסוימות .בארגון

אנשים כמו דפני ליף בעצם לא קיימים ורק באמת , י שהוא לא ארגון ולכן לצורך הענייןהארגוני מסנן את כל מ

יכלו להגשים את המטרה המשותפת שלהם רק במסגרת , מכירים שכולנוושאר האנשים  .מנהיגים גדולים כמו הרצל

 .שהיא מסגרת ארגונית

לא רק , אפשר להצביע על אנשים כמו דפני ליף גם בעולם הערבי ובמדינות אחרותשהטענה היום . ההתפכחות

ואנחנו רואים  .'מסגרות של עבודה וכו, במדינות אלא גם במסגרות הרבה יותר קטנות כמו למשל במסגרות עירוניות

נכון הוא  ;ות חברתיותגם בעידן של רשת. שלארגונים יש עדיין חשיבות גדולה -הכוונה , יותר ויותר שההיגיון המנחה

שאנשים יכולים להקים עמוד פייסבוק ולגייס תומכים אבל זה לא אומר שהם יצליחו להקים ארגון שיאפשר להם 

אנשים מצליחים לגייס טכנולוגיות חדשות כמו רשתות  כיצדלהשיג את מטרותיהם ולכן אנחנו רואים יותר ויותר 

גם היום לארגונים יש תפקיד , לא ארגונים ואנחנו רואים שכמו בעברחברתיות כדי להקים ארגונים ולא כדי לפעול ל

 .מאד חשוב

אמור לאסוף אנשים שארגון קיים . ניודחשובים שעלו בספרות זה חשיבות האחד הדברים ה. הניודהדבר השני הוא מרכיב 

איך ? ון עושה את זהאבל איך הארג. מטרה משותפתלטובת הגשמת יחד לפעול באותם אנשים שירצו . שיפעלו במסגרתו

שאיתו הם ילכו , בפוטנציה ולגרום להם באמת לבחור בארגון הזה ו פעילמצליח להציג את עצמו מול קהל גדול שחלקהוא 

עד שנות  שנשמעההטענה  .מו או יפעלו לטובת הגשמת מטרה מסוימתהם יקו ,יחד איתו או עם האנשים שחברים בווב

מערכות "היו בכך שתפקיד חשוב מאד להן היה ש, עיתון, טלוויזיה, מערכות תקשורת גדולות כמו רדיוכלפי התשעים 

בלו נראות ילא ק, תרבותית או, פוליטית ,כלכלית אם מבחינהזאת אומרת ארגונים שלא היו חזקים מספיק . "מסננות

נגמר מונופול המדיה הוותיקים שה היא זאת אומרת היכולת שלהם לגייס אנשים היתה מזערית והטענ. כלשהי בתקשורת

 .כמו שאנחנו מכירים אותם ולכן כולנו בעצם יכולים להקים סוגים שונים של ארגונים או התארגנויות ולנייד אנשים

יכולה , וגם אם המטרה שלשמה הוקמה היא מאד מינוריתמאד גם אם היא קטנה , על פניו זה נפלא כי כל קבוצה

 .תלגייס קבוצות מאד גדולו

קשה מאד לארגון לבלוט כך שאם ארגון שמעוניין , שבעידן שבו יש הרבה מאד ארגונים או התארגנויות הבעיה היא

קושי שבעבר לא , צריך מרפקים שיאפשרו לבלוט אל מול ארגונים אחרים. גם היום צריך לחדור, באנשים מסוימים

 .העבודה בשבילךמסננות מספיק גדולות שעשו את , כאמורהיו שהיה מכיוון 
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ות ההיכר. המחשבה היא שהניוד גם בעידן של טכנולוגיות חדשות הוא לא משימה פשוטה? אז מהי ההתפכחות היום

זאת . ם טכנולוגיים לכל ארגון וכל התארגנות היא חיונית כדי לאתר את הפעילים הנכונים ולנייד אותםעם כלי

  . אומרת לגייס אותם לטובת המטרה המשותפת

פעילים "נקרא להם במרכאות , כדי לפעול ולהשיג מטרה משותפתצריכים פעילים חשוב מכיוון שארגונים  מיוןה

חפצים שמטרה מסוימת אכן תוגשם אם מדובר באנשים ש; להיות טובים בכל מיני קריטריונים הם יכולים". טובים

 .ים להיות טוביםהם צריכ. כריזמה הם בעליכי  אוכי הם חזקים פוליטית  או, כי הם עשירים או

ארגונים שבהם יש סיכון גדול מאד . פחותוישנם כאלה ש, אנשים טובים חשובים מאדעבורם ישנם ארגונים ש

זאת אומרת ארגונים טובים מאד בניגוד לאחרים או ארגונים שמסכנים אנשים . זקוקים לפעילים מקריבים, בפעילות

 .אחרים בעצם פעולתם זקוקים לאנשים טובים מאד

בעיקר של רשתות חברתיות , נטען בשנות האלפיים סביב או בעקבות התפתחותן של טכנולוגיות רשת חדשותכאן 

יכולים להרשות לעצמם  הםמכיוון ש. ארגונים לא צריכים למיין אנשים. שהנה נפתרה הבעיה הגדולה של המיון

הם , כסף או מוכנים להקריב זמןהם , מקריבנים שהם םיכולים להיות פעילי הם. של פעיליםשונים לתפעל סוגים 

ישבו על הספה ויקליקו עם קערת פופקורן ביד והנה גם שכל דבר אחר וישנם גם כאלה  אולהקריב את גופם  םמוכני

הרשת החברתית מציעה  -במילים אחרות . למיין אנשים ללא צורךלהחתים על עצומות  אוהם יכולים לגייס המונים 

 .שונים של פעילות לאנשים סוגים שונים או הקשרים

זאת אומרת ארגונים שהם חזקים או . מכיוון שהתבוננות על ארגונים מראה שזה לא כל כך פשוט. שוב התפכחות

עדיין זקוקים , הם ארגונים שבפעילותם מסכנים אחריםשלחילופין ארגונים שהפעולה שלהם היא פעולה מסוכנת או 

עיקר הקושי נובע מזה שהמדיה . שהרבה יותר קשה לגייסוזה דבר  לפעילים חזקים או טובים או משקיענים

איך ארגון ממיין את  - לו גישה לרשת החברתית שהחברתיים מאפשרים בעצם גישה כמעט לכל אחד או לכל מי שי

שהבנו שארגונים לא יכולים לקחת כל אחד או לפחות לא כל ארגון יכול לאחר . זה מאד קשה? האנשים החזקים שלו

איך ארגונים מפתחים או משתמשים במדיה ככלי לא רק כדי לגייס מנסים להבין אנחנו כסוציולוגים  ,לקחת כל אחד

 . כדי להרחיק אנשים כלי מיון  –כסנן אנשים אלא 

 .מנהיגותלנושא ה ובמעבר

ההיגיון הארגוני מבחינתנו לא קיים מכיוון . אנחנו לא צריכים ארגון חזק :המחשבה היתה, בעשור האחרון ,כאמור

, אנשיםאו לנייד אין לנו בעיה למיין . שגם אוכלי חינם יכולים להצטרף לארגון ללא כל בעיה בעידן של מדיה חדשים

ין לנו בעיה של מכיוון שיש לנו כלים שמאפשרים לנו להגיע לאינדיבידואל בסביבתו האינטימית ביותר ולכן גם א

ושוב . להתאמץ כדי לנייד אותם ולכן כל אחד יכול להיות מנהיג אומנהיגות כי אין לנו ארגון ואין צורך למיין אנשים 

, בהחמש השנים האחרונות מראות בעיקר באמצעות ניתוחים של מבנה הרשת ושל פעילות של אנשים . התפכחות

 ארגון להתקיים ולהשיג את המטרה שהיא המטרה שלשמו הוא הוקםלבין היכולת של ה, שיש קשר הדוק בין המנהיג

זאת אומרת אותה מטרה קולקטיבית ומה שהרשת מראה זה האופן שבו מנהיגים קמים כמו גם האופן שבו  -

זה לנסות לזהות איך מנהיגים משתמשים ברשת ואיך ארגונים , עושיםחוקרים ה, שאנומנהיגים נופלים ומה 

רשת כדי לאפשר להם לנצל או למנף את הכלים של הרשת כדי להיות מנהיגים טובים יותר וכדי מפעילים מנהיגים ב

לעזור קבוצות של אנשים יחידים לבנות יחד קבוצה שתאפשר להם לבטא או למלא טוב יותר את המטרות שהם 

 . הציבו לעצמם

 מבקש התייחסות. שג תפוצותמוללאחרונה ביחס  ו רבותלשפוך אור על שאלה שמעסיקה אות אורח מהקהל מבקש

שמעון רבינוביץ ועכשיו בימינו  ,לדוגמא ,באופן פילוסופי על המודל של מוקד ותפוצה כפי שניסה לשבור אותומחד 

שמוכנים לוותר על יהדותם או  לאלו התייחסווגם באופן ממשי " אתניק אמריקניזם"שאול מגיד בפוסט ' פרופ

 ? כלפי הליברליזם והאם הליברליזם בעצם מהווה את יהדותם כחיים תפוצתיים למיניהם ציונותם
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באנגלית זה . פזורה ממפוזר ותפוצה מנפוץ -בעברית יש שני מונחים  'תפוצה'מונח ענה כי ל עוזי ארד' פרופ ,בתשובתו

Diaspora  .בעידן המדינה המודרנית . בוניתהמונח הזה כמונח גנרי שבא למצב נורמליזציה של חיים למול מדינה רי

היהודים היו האקזמפלר , במאה האחרונה. וגם בעבר ראו בתפוצה כתפוצה שחיה למול המרכזיות של האומה

המונח תפוצה הפך להיות נחלתן של רבות , הפרדיגמה של התפוצה אבל אחרי הקמת מדינת ישראל, הפרדיגמטי

 .וצות בעולםכתבתי מספר ספרים על התנהלותן של תפ. מהאומות

שהמדינה היהודית היתה צריכה לתת תשובה שהעם והטריטוריה אחד הם ולכן היית צריך לדאוג שכל  פירוש הדבר

ישראל ליהודים אבל ברור שזה לא כך מסיבות שיש , טורקיה לטורקים, גרמניה לגרמנים. העולם היה מדינות אומה

נות מהגרים שאין להן אומה מקורית ולכן הן יוצרות מדינות חדשות שהן מדיוהרבה מיעוטים ולכן יש תפוצות 

 .תפוצות כמו ארצות הברית או אוסטרליה

אנחנו יודעים את זה מעמנו , בפוליטיקה, בתרבות, היחסים בין התפוצה לבין המדינה הם מוקד מאד חשוב בכלכלה

עם הלובי היהודי ובוושינגטון יהודים יש יחסים לכמו ש, בישראל" תגלית"כמו שיש . וכולם לוקחים מהמודל היהודי

 .בכל העולם, יש לובי ארמני וכן הלאה

הם אנשים שרגל פה ורגל שם בעולם הגלובלי ולכן בעולם הגלובלי חשבו אלו , trans-nationalsמושג נוסף שנקרא 

רק היום אנחנו רואים כמה המדינה הלאומית היא . וכולם יכולים להיות ללא גבולות" פסה"כבר  תשהמדינה הלאומי

היום התפוצה ההודית היא התפוצה . חזקה וקריטית לסדר העולמי ולכן היחסים בין תפוצה למדינה מאד חשובים

, שהם נטלו מהיהודיםעם כל מה " ברס מגזיןורפ"הכי עשירה גם לפי ה, הכי משמעותית שישנה בארצות הברית

 -זו עבודה של ה, הם יחסים מאד חשובים, היהודים למשל עם הקבוצה ההודיתיחסי , היחסים בין התפוצות גם עצמן

American Jewish Committee. 

החל מהחיים הארגוניים , שעשויים להיות תובנות שיהיו לנגד עיניכםשונים דברי רקע הערב נאמרו , לסיכום המושב

מהדברים בעניין התקנון  על השתנותם שהרי אלה חלק הצביעהבמבנה כפי שתמר , ל עשייה פוליטיתבמונחים ש

חלק מהם מקבלים שיקוף קונקרטי וכלה במאבקים בעצם הרעיוניים הדרמטיים שיוסי פרש . תדונו בהםוהחוקה ש

גם למשמע דבריו של השר הנגבי שבשביעות רצון רבה מנה את   .בפניכם שמשתרעים על שלושת אלפים שנות יהדות

הרהר אף הוא על הריבונות שזה נכון אבל גם הוא ציטט את ראש הממשלה . הישגיה של ישראל ומצבה כי טוב

ואנחנו קרבים לנקודת הציון הזו ולכן ראש הממשלה הפטיר  ,שנה 81 -רה יחסית שידעה התקופה החשמונאיתהקצ

ו שביטא שהוא מקווה שבמשיכה נוספת נחגוג את שנת המאה אבל בין השורות בצבצה החרדה שמא הרהור נוגה משל

המצב הריבוני , לא תאריך ימים ואכן כפי שנאמר, הריבונות הנוכחית הזאת שלנו שהיא תולדה של המאבק הציוני

 .של יהודים הוא החריג בהיסטוריה של העם היהודי

 .הבית השלישיבית שני ואנחנו כיום , בית ראשון

. מותנה מאד בקשרי הגומלין ובעצם בהוויה של כל העם היהודי גם ברמתו הרעיונית, אני עדיין חושב שהמאבק הזה

המאבק הציוני הוא לא רק של מדינת ישראל ובעתיד הוא יהיה מאד מותנה בכוחנו כעם . הדברים נאמרו והודגשו

לעמוד במאבק על עצם קיומו כיהודים באשר הם ועל הריבונות  אולי בפרישתו אבל אחד בהווייתו הזאת, אחד גלובלי

 .היהודית שמתקיימת פה

המאבק עדיין . תחשבו". נאדה ניישן"ל" סטרט אפ ניישן"ראו נא איזה מעבר חד מ. אומרים שתהילת עולם חולפת מהר

 .  מתרחש

* * * 
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 קבלת החלטותו דיונים בחוקה - 4' מליאה מס
 

הטרגדיה את  בצורה ניאותה נצייןוראוי ש, יצחק רביןמציינת את הרצח הטרגי של ישראל  מדינתהיום   – הרווי בליץ

 .מילים לשאת מספרירון שביט ומזמין את . של אותו היום

מרגש במיוחד  .ו"ב בחשוון התשנ"י, 0440בנובמבר  9, שנה להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין 22  :ירון שביט

היה זה יצחק רבין תמיד  מבחינתו של. דרך קריית ענביםבדרך לירושלים , במעלה החמישהלחשוב שאנחנו יושבים 

לילה יצאה לפעולות לאבטחת הדרך שאפשרה את  שבכלהיה מפקד חטיבת הראל  0498כיוון שבשנת  ,המקום המכונן

שנות השלושים לפני ב .יצחק רבין להיקבר בקריית ענביםביקש , בצוואתו .של ירושלים ושל הציבור שחי בה קיומה

הוא  . ככה התייחסו אליו. של יצחק רבין היתה של הצבר האולטימטיבי ולאורך כל השנים דמותו, המדינה הקמת

 .לחוסר המשקל שהוא נתן לעניינים פורמליים, היה צבר גם בכל מה שקשור לחוסר ההתייחסות שלו

הוא הקפיד לפחות פעם , בו זמניתן וראש ממשלה היה שר ביטחוגם כש, תמידורבין היה שנים ארוכות שר הביטחון 

כשהדיון היה מתחיל ואנשי הצבא הבכירים שליוו  .גיע עם פמליה של אנשיםהלא  מעולםובשבוע לבקר את החיילים 

מה שחשוב . אני רוצה לשמוע את החיילים, אתכם אני שומע מספיק, להם נהג לומרהוא , אותו היו מבקשים להעיר

 .זה לי מה שהם חושבים ומרגישים

דברים שהוא אמר מצביעים בין היתר והבתור שר הביטחון נאם בפנינו יצחק רבין , דים"כשסיימתי את קורס מג

לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש ש לו מאד ייחודית, הוא אמר בשפה שהיתה תמיד קטועה  .על אישיותו רבהה, בעיני

מילים שרבים מאיתנו שומעים בחיי היום צירוף ". יהיה בסדר"שתי המילים  זה צירוףו, שם פרטי ושם משפחה. םש  

יהירות . מאחורי שתי המילים האלה חבוי בדרך כלל כל מה שלא בסדר. הוא בלתי נסבלשמדינת ישראל ביום 

שנים והוא , מלווה אותנו כבר זמן רב" יהיה בסדר"ה. שררה שאין להם מקוםכח ו, ותחושת ביטחון עצמי מופרז

 .ברבים מתחומי חיינו, סממן לאווירה הגובלת בחוסר אחריות

היא אוכלת בנו בכל פה ואנחנו כבר . ל"לאו דווקא בצה, אווירת החפיף היא לצערי הרב נחלת ציבורים רבים בישראל

שנות האלפיים תובע בל "השירות בצה .פירושו שהרבה מאד לא בסדר" דריהיה בס"למדנו בדרך הקשה והכואבת ש

אתכם  יםאשר מייחדרבים מאוד מאותה חבורה שאתם שייכים אליה תכונות וכישורים , מכם, מן המשרתים בו

היא הופכת אתכם לקבוצת איכות שמדינה שלמה ודואגת יכולה להשעין את  .מקבוצות רבות אחרות באוכלוסייה

 .כתפיה ולדעת שביטחונה נמצא בידיים הטובות ביותרראשה על 

אני מזמין את כולנו לכבד את זכרו של יצחק רבין בדקה דומיה שבמהלכה אני מציע לכל אחד ואחת מאיתנו להרהר 

 .למדינת ישראל ולחברה הישראלית. כל חייו לציבורהקדיש את , באיש הזה שבאמת

  .המדינהוהקראת תפילה לשלום רו של יצחק רבין לזכהתקיימה תפילת יזכור , ת דומיהקבתום ד

 .יהי זכרו ברוך

על רבין ועל תרומתו לציונות  לדברצורך נפשי גדול מאד  ר כי חשמא, שהוזמן לשאת מספר מילים, אהרן ידלין

בחטיבת הראל היו אלפיים . הזכירו כבר שהוא היה מפקד חטיבת הראל שהצילה את ירושלים .ולמדינת ישראל

הלב הרך שלו החזיק את ונהרגו והחטיבה עשתה את שליחותה ורבין עם העקשנות  911, נפצעו 011. ח"פלמלוחמי 

ל "רמטכההיה  הוא. היה סגן מפקד פיקוד דרום והבטיח את כיבוש הנגב עד אילת לאחר מכן .החטיבה שלא תתפורר

רבין מנצח במלחמת ששת הימים  של ל הזה"אוויר חיל ים וצה, שריון –רב זרועות , חזק כצבאל "שבנה את צה

 .מזהירבניצחון 

חשיבות הקשר של העם היהודי למדינת ישראל והבטיח את התמיכה הבין את היה שגריר ישראל בארצות הברית כש

 .האסטרטגית והצבאית של ארצות הברית בישראל
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י מלחמת יום זה היה אחר. הייתי שר החינוך והתרבות, בממשלה הראשונה שלו. ראש ממשלההיה פעמיים 

, להיפך. ל מחדש ולהגדיל את תקציב הביטחון ואף על פי כן החינוך לא נפגע"לבנות את צה היה צורך .הכיפורים

שמכשירה את מערכת , עם מפעל הזנה ממלכתי, עם יום לימודים ארוךנשארה ו בו יותר כספים ומערכת חינוך ושקעה

 .את הביטחון ואת החינוך, זה יצחק רבין שתרם למדינת ישראל .המורים ברמה אקדמית

 . חוקהנושא הופונה להתחיל את המליאה בדיונים ב לדובריםמודה הרווי בליץ 

. המתייחסות לנושא האפליה' א 2הצעת המיעוט המדוברת מציעה להוסיף מספר מילים לפסקא   :אלן סילברמן

שהן , בפסקא זו  אנחנו מפרטים את הקטגוריות של אפליה. שוטההתשובה פ? מדוע אנו צריכים להוסיף את זה

ובארגון הזה . עלינו לזכור שיש קטגוריות אפליה נוספות שהינן חשובות, אבל אם נתחיל לחבר רשימה כזאת. חשובות

 ,אפליה נגד אורתודוקסיה. במיוחד עלינו לדאוג לכך שנאבק בכל צורה של אפליה נגד זרם זה או אחר של היהדות

זה נוגד את עקרונות הארגון . זה לא מוצדק –אפליה נגד הרפורמים , "מסורתית 3"אפליה נגד יהדות קונסרביטיבית 

 .שלנו

אנחנו מחבקים . זה שאתה מקבל את תכנית ירושלים. קיים מבחן אחד להשתתפות בהסתדרות הציונית  -דבר נוסף 

 . כל עוד האנשים המעורבים מקבלים  ופועלים על פי עקרונותיה, כל הפילוסופיות של הציונות

ולמען עתידה של . בארגון הזהאינה מקובלת , אך אפליה בין ציונים, ייתכנו הבדלים בינינו בתוך הציונות, שוב

 .תודה רבה. אני מבקש מכם להצביע בעד הצעת המיעוט, וחוסן הארגון שלנו, ההסתדרות הציונית

אלן  עם דבריו הצודקים שלמאה אחוז תח את דבריו בהבטחה שיפתיע את הנוכחים בכך שמסכים בפ גאל גרינוולד

 . סילברמן

אנחנו , ל"זאת הירצחו של יצחק רבין מציינים היום  כשאנחנו דווקא. םבתנועה הציונית יש וחייב להיות מקום לכול

הם מופיעים , "ווטום ספרטום"מופיעים בלי ה, תנועה ציונית אחת והדברים שאלן אמר, משפחה אחת, עם אחד

הציונות  -" ווטום ספרטום"אנשים מספיק אינטליגנטים וחכמים כשכתוב ללא המאחר שצורך  בו כל אין. בסעיף

 .שוויון ודמוקרטיה ושוללת אפליה מכל הטעמים שמופיעים כאן, היא תנועה הדוגלת בעקרונו יסוד של צדק

שכל אחד יוכל להרגיש מה , לפעמים צריך לכתוב באופן חיובי, כזאתאנחנו רוצים להיות משפחה אחת וכדי להיות 

ה וקיומה של התנועה מבקש שכולנו למען אחדות, לכן למען אחדותו של הארגוןו. במילים שכתובות כאן שנאמר

ללא צורך בתוספות שממילא כלולות בהגדרות הכלליות של מה זה משפחה ומה , נצביע בעד הסעיף כפי שהוא כתוב

 .התנועה הציוניתוזה ציונות 

מחבקת את כולם כי ולעניות דעתי אפשר להסתפק בהגדרה כפי שהיא כתובה , פה אחדוכדי שנוכל להצביע כולם 

 . תנועה אחת ומשפחה אחתאנחנו 

במגילת העצמאות כתוב אותו דבר והזרמים . גאל אתה צודק רק שגם יש לנו תקדים :לטרבהרב מאוריסיו 

מה . עובר לדורות הבאים, כתובומה ש. אף אחד לא מספיק קורא בין השורותסובלים כי  םבטיבים והרפורמיהקונסר

 .אנחנו צריכים תורה מאד ברורה, על החוקה י"ניתן לפרשנות ואנחנו לא צריכים רש, שלא כתוב

 .תצביע בעד אם זה מה שאתה מסכים לו. אבל ,אי אפשר להגיד אני בעד. מי שפיו ולבו שווים מצביע בעד :ירון שביט

העניין הוא שבתהליך חקיקה אף . המדויק והממצה ,שמעתי את הדברים שנאמרו בזכות הניסוח המלא :דינה האן

בסופו של דבר במציאות , נושא בכל, אנחנו רוצים שיהיה כך וכךונאמר שפרט נגדיר ושנכמה . פעם אין ניסוח ממצה

הכולל הכל בלי פירוט הוא הניסוח הרצוי והנכון וכך נעשה בחקיקה , שאיננו כלול הניסוח הרחבנוסף יופיע משהו 

  .מציעה להישאר עם הניסוח הרחב והכולל כפי שהוועדה הציעה אני. בכנסת

אני רוצה , אני מאד מזדהה עם הנוסח הקיים כי אני חושב שהוא מכיל את כולנו כי אם נתחיל לפרט :יעקב חגואל

אני רוצה שיהיה . אני רוצה שיהיה כתוב אנשים שגרים בישראל ומחוץ לישראל. שיהיה כתוב ספרדים ואשכנזים
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נמצאים בו זרמים ". אמברלה"יש בו . אני חושב שהסעיף מנוסח היטב . אנשים שגרים בתל אביב ובפריפריהכתוב 

 . בואו נמשיך לשמור על אחדות הבית. ואנחנו גאים שיש זרמים ביהדות שנמצאים פה איתנו בתוך הסעיף הקיים

. לא היה צורך להוסיף זאת, פסליסעיפים שלפיהם האפליה היתה צריכה לה צויינו לולי, להבין עלינו: דוד בריקסטון

אפליה ; "גזע או מין, דוחה אפליה על בסיס של מוצא": אבל קל לפרש את מה שכתוב כאן בחוקה הנוכחית

, כך שברגע שיש התחלה להגדרה של מה שלא מקובל כבסיס לאפליה. הרעיון מקובל –המבוססת על דברים אחרים 

 .ממה שנראה כאן תלהיות יותר כוללני כהריא ציה

אני רק מזכיר שלא . אחדות גם בכתובים בצורה שלא משתמעת לשתי פניםשצריך לתת ביטוי לאני חושב  :גיל סגל

הזרמים ולכן אני חושב שזה צריך של מזמן ממשלת ישראל הוכיחה שהיא לא נאמנה לאחדות הזו עד הסוף בהקשר 

  .להיכתב בצורה חדה וברורה

רוך הצבעה והדיילים יספרו את ענ. אני רוצה לוודא כללי הצבעה. נראה לי שאנחנו מוכנים להצבעה : הרווי בליץ

 ?מי נגד. תודה?   votum separatum-ה, צעת המיעוטמי בעד ה. ההצבעות

אני . צמוד דיזה היה . נספור. לדעתי אנחנו צריכים לספור. צריך רוב של שני שליש? אבל האם יש שני שליש, יש רוב

 .לא רוצה שיהיו ויכוחים אחר כך

ללא . נגד 92-בעד ו 24התוצאה היא ? מי נגד? מי בעד. תודה. נתחיל עם כל שלושת הסעיפים ביחד -בהצבעה חוזרת 

אם רוצים   .יש להתייעץ עם היועצת המשפטית. ה יהפוך את ההצבעה לשלילית יותרמאחר שז. ספירת נמנעים

 .חברים 21וצריך . יש  לבקש לפני ההצבעה, הצבעה שמית

היא , מטרת התיקון הזה. בכל החוקה יש התייחסות בלשון זכר. ו ניסוח שהוצע על ידי הוועדהזה. /חלק עוברים ל

 ?מי נגד?   בעדמי .    ניםלהבהיר שההתייחסות כוללת את שני המי

 . /עכשיו נדון בשאר השינויים בחלק . לא הצבענו על החלק כולו אלא על הניסוח המקדים שנוסף, לשם ההבהרה

עכשיו . על כך שדברים שכתובים בלשון זכר כוללים גם את הנשים, /בחלק , הוספת הניסוח המקדיםעל הצבענו כעת 

 . שנמחקו, בהגדרות יש מילים ששונו, /בהמשך סעיף . יש מחיקות –נדון 

 . על התיקון השניאני מדבר  :יעקב חגואל

אנחנו בעד השינויים למעט שינוי . אין לנו בעיה. ומתחת לחבר יש ארגון, יש חבר. על ההגדרה של ארגון :ירון שביט

, תכנית ירושליםבלו באופן אישי את שכל חבריהם קי: ההצעה מבקשת למחוק את השורה הבאהכך שאחד שמדבר 

אני מבקש לפצל את . אנחנו מוכנים להיות בעד כל הסעיף רק מבקשים להוציא את השורה הזאת משםשואני אומר 

פעם אחת עם זה ופעם אחת בלי זה לאור כך ואני אזכיר לכם שלמטה יש הערה שהתיקון לא פוגע במה . ההצבעה

 .שקורה עכשיו

שאנחנו מחויבים לעבוד עם ארגונים ובריתות  .על זה מדבר הסעיף הזה. רה החל מהקונגרס הבאיקעל מה ש מדובר

לא רק שהארגון לוקח על עצמו את תכנית ירושלים אלא . וסיעות שהחברים שלהם חותמים על תכנית ירושלים

 .זו העמדה שלי ואני מבקש אדוני היושב ראש לפצל את ההצבעה. שהחברים לוקחים על עצמם את תכנית ירושלים

אני רוצה לדעת אם אני יכול לאשר תיקונים להגדרה של ". ארגון בינלאומי ציוני" בהגדרה של כעת התמקדנו . תודה

כך שנוכל להתמקד בשאלה , ולהשאיר את ההגדרה היחידה ההיא לדיון, "פדרציה ציונית"ולהגדרה של " חבר"

 . עצמה

השינוי , סעיףבמה שכתוב . לא לזה התכוונו. היחידה ואני מניחה שזו לא תהיה בפעם, גם אנחנו טועים: הלנה גלזר

כל חבר יהיה , ארגונים חדשים שיצטרפו אלינו, הקונגרסמאז , התייחס לכל הארגונים עד עכשיו, בתחתית העמוד
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זו גם היתה . במילים אחרות. צריך לשנות אותו. זה לא משנה את מה שהיהש כך. ירושלים תכניתחייב לחתום על 

 .זה רק שלא היה כתוב. ועדהההחלטה של הו

בנושא כ לחזור ולמקד את הדיון רק "ואח" פדרציה ציונית"-ו" חבר"-להעביר את התיקונים ל מבקש: הרווי בליץ

 ?מי בעד התיקונים". פדרציה ציונית"-ו" חבר"ההצבעה מתקיימת על המחיקות בהגדרת . הזה

לא היתה צריכה להופיע בתור הערת , והיא מאד קריטית רבותעוסקים בה שהודעת ההבהרה מעיר כי  ירון שביט

 .שוליים

זה לא , הם נמצאים בתוך החוקה וברגע שהורידו את זה להערת שוליים. יש לא מעט התייחסויות לגבי מה חל על מי

 . סעיף וההגדרההההערה הזאת היתה צריכה להיות חלק מהמשך . תקין

 .ה אסורה בין הארגונים שכבר קיימים לאלה שיצטרפו בעתידלא ניתן גם לייצר מראש אבחנ -הערה שנייה 

אם עכשיו מישהו ידרוש , כל הארגונים הקיימים הגיעו להבנה שיהיה כנראה יחסית קל לתקוף אותם, מצד שני

חותם או לא חותם על תכנית ירושלים והיום יהיה קל מאד לתקוף את , אליהםלבדוק האם כל חבר חדש שמצטרף 

 .הבהרה קודם כל להגן על אלה שבפניםזה ולכן באה ה

שיותקנו תקנות בדבר האופן שבו ההנהלה יכולה לאשר  על כךיש תיקון מיוחד בחוקה , לגבי הארגונים שיכנסו

אפשר יהיה  שם, זו עוד סוגיה שנגיע אליה כשנדבר על תקנות. הוועד הפועל הוועד הפועל וזה יגיע לאישור בנשיאות

אי אפשר להכניס היום מראש אבחנה אסורה בין מי שכבר נמצא . לדרוש כל מה שאנחנו רוצים לגבי תכנית ירושלים

אבל מעמדך שונה ולכן בוועדה המצומצמת והמורחבת עבר הניסוח עם , בפנים לבין מי שירצה להיכנס ונגיד לו לא

 .זה מה שמונח פה להצבעה ועל זה צריך להצביע. םאי אפשר לשחק עם הכללי, המחיקה הזאת ועם כל הכבוד

לא יכול להיות . הרצון לשנות כאן הוא להוריד סעיף קיים. כבר מופיעשאנחנו מדברים על סעיף  :נריה מאיר

שבנושא תכנית ירושלים שהיא הבסיס להסכמות נוריד מהמקום הראשי שבו זה מופיע ונכניס את זה לאיזה מקום 

אז , ירושלים אם היא ליבת התכנית הציונית שעליה חתומים כל מי ששייך לתנועה הציוניתתכנית . נסתר בתקנות

ואבוי לנו אם יש אנשים שלא מוכנים לחתום על תכנית ירושלים ורוצים להיות . צריך לחתום עליה גם באופן אישי

שאיר את החברות חברים בתנועה הציונית ולכן אנחנו מבקשים לפצל את ההצבעה ולהצביע על המשפט הזה שמ

 . האישית שלהם בתכנית ירושלים

זה נושא רציני מאד בתנועה הציונית ואנחנו צריכים לבחון את עצמנו עכשיו בלי . נושא החברות :מאשה לובלסקי

זרמים או או ארגונים בשום אופן שאסור . מה שנקרא אם מישהו שייך לזרם כזה או למפלגה כזאת או למפלגה אחרת

, מפלגה או זרם ,איך כל ארגון, אנחנו תומכים בתכנית ירושלים אבל עולה קושי טכני יגידווללני התנועה באופן כ

היום יש משהו מאד . זאת עבודה ארגונית גדולה מאד והיא לא קיימת היום. הוא תומך בתכנית ירושליםשיודע 

לארגון כזה או  שמצטרף חברשאצל כל אחד שנושא את כרטיס הכוללני שמכריזים עליו אבל אנחנו צריכים לשאוף 

 . בתכנית ירושליםיירשם שהוא תומך , לארגון אחר

 . זה תהליך שייקח זמן אבל אנחנו צריכים לשאוף לתהליך הזה כי אסור לנו לעשות שקר עם עצמנו

 . יש לכם שתי אופציות". פדרציה ציונית"-ו" חבר"נצביע על ההגדרה של , ראשית : הרווי בליץ

ציונים יחידים המצטרפים " - להלן. "חבר"מתייחסת לקטע שמתחיל בהגדרה  כעתההצבעה  :ראובן שלום

שיש לכאורה מחיקה שכל חבריה קיבלו באופן אישי את תכנית  במקוםממשיך ונגמר במילים , "להסתדרות הציונית

 .כולל הערת השוליים( 0)הערת שוליים . ירושלים

מי שמצביע נגד ואם ההצעה . נחת פה של הוועדה שהתיקונים ייכללומצביע לקבל את ההצעה שמו -מי שמצביע בעד 

 .הפירוש שאנחנו נשארים בנוסח שהיה עד הזמן הזה, הזו לא תעבור

 .בואו נצביע על תכנית ירושלים. יש פה הצעה יותר טובה
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באמצעות המילים , כפי שהוצעה על ידי הוועדה" חבר"השאלה היא האם אנחנו מקבלים את הגדרת : הרווי בליץ

נצביע על ". שכל חבריו קיבלו באופן אישי את תוכנית ירושלים"אך לא כולל המילים , "שקיבל את תוכנית ירושלים"

 . זה בנפרד

נושא הדיון ואתם תומכים בניסוח שנשלח זה בעד הניסוח החדש שיש בו הניסוח שנמחק שהוא , אם מצביעים בעד

 . למעשה אתם מצביעים לשמור את הקטע לפי הניסוח הקיים בחוקה, ואם מצביעים נגד. מהוועדה

ולא , אם אדם יכול להצטרף להסתדרות הציונית העולמית. 0 פיסקה, 0שאלה המתייחסת לסעיף : הלן הרשקין

וזה משנה את . הוא בא במקום שממנובודד ואז זה ייועד לפדרציה הוא יכול להפוך לחבר  .בהכרח לעבור דרך פדרציה

. כציוני בודד, בניגוד לאדם יחיד באיזשהו מקום בעולם שרוצה להצטרף להסתדרות הציונית העולמית, זה לגמרי

 .רוצה לדעת אם זה משפיע על חברות נפרדת .מבקשת להבין את ההבדל

אתם , אם אתם מצביעים לא. מצביעים בעד הניסוח החדש .הקייםאנחנו לא משנים את הניסוח : הרווי בליץ

 .כל מי שבעד הניסוח החדש תרימו את כרטיסי ההצבעה שלכם. מצביעים בעד הניסוח הקיים בחוקה

 .התקבל ?נמנעים  ?מי נגד

ניסוח ה. אומר שהיחידים צריכים לחתום על תוכנית ירושליםהמצביעים על הניסוח הקיים בחוקה . החלק השני כעת

שכל : "עבריתבילים הן המהסוגיה שעליה אנחנו מצביעים  לפיכך .ועדת החוקהההוא נמחק מהניסוח שהוצע על ידי 

אם . מהחוקה המוצעת יימחק, בחוקה הקיימת והניסוח שמופיע". חבריו קיבלו באופן אישי את תוכנית ירושלים

אתם , אם מצביעים נגד. וצע על ידי הוועדהכפי שה ,הקיימות למחוק את המילים הפירוש, אתם מצביעים בעד

כל מי שבעד הניסוח החדש שלא דורש . חייב כל אחד לחתום על תוכנית ירושלים - משמרים את הניסוח המקורי

 . 01נגד  00ההצבעה היתה . המחיקה לא אושרה    ?מי נגד. הפעם נספור? חתימה

התיקונים לסעיף . תיקונים להגדרות בחלק הזה שעוד לא הצבענו עליהם –פחות שנויים במחלוקת הנושאים הבאים 

מי בעד הניסוח החדש עם . יש כאן שינויים שאנחנו צריכים להצביע עליהם. הגדרות שונות לאלה שכבר דנו בהן, /

 . המחיקות

 . נראה שזה שני שליש  ?נמנעים  ?נגד

יש הסכמה רוחבית לדחות את הנושא עד  להבנתיאבל , רותעל חב, 0דורש דיון היה אמור להיות סעיף ההחלק הבא 

 . למליאות בהמשך היום

 . מוצעת שם תוספת. /.0השינויים הבאים במסמך בסעיף 

אנשים מוועדת החוקה שיש הסכמה לא  נאמר לי מפי. לא מתייחס לחברות בודדת 2חלק . 0לא נדון בחלק  אנחנו

 . 2חלק , 0לדון בסעיף  אלא. 0חלק , 0לדון בסעיף 

אנחנו רוצים לראות מה יהיה חלק מהתקנות של העניין הזה ואז . אין לזה תקנות. ההסבר לכך פשוט :ירון שביט

שיהיו ואז נדע על מה אנחנו מצביעים בעד ועל מה נגד ולכן אנחנו עד נחכה , תקנות כל עוד אין. יהיה אפשר להצביע

 .ה הבאהיישאר להצבעה לשנ 0.2מציעים שגם 

? 0.1, 0.2? 0או האם ההצעה שלך מתייחסת לכל סעיף  0.9 -ו /.0האם אתה רוצה לדון בתת הסעיפים  :הרווי בליץ

 ?0.2-ו 0.0או רק 

 .0לדחות את סעיף  :שביט ירון

 ?מי נגד? מי בעד? מדובר בדחיה למושב אחר –אבל אני מבקש הבהרה , ב פשוטוכאן דרוש ר :הרווי בליץ

בישיבה מאוחרת יותר  0שידונו בסעיף , לפני שהגעתי הנה הבוקר נאמר לי שיש הסכמה. ברוריםעלינו להיות 

 ? האם אתה עכשיו מציע שנעביר אותו לשנה הבאה ושלא נדון בו בכלל. שנה הבאהדחות ההצבעה לושתועלה הצעה ל
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 .שנה הבאהתידחה לאבל ההצבעה , אנחנו מקיימים דיונים. ההצבעה עומדת על הפרק : ירון שביט

 .מועבר לעת עתה 0סעיף . מאושר?    מי נגד?  מי בעד. מועלה להצבעה :הרווי בליץ

 .  ב1, א1 – בסעיפיתיקונים . 1עוברים לסעיף 

שמדבר על מספר ' ב 1הניסוח של סעיף : הוא סעיף שמדבר גם לעניין חברות אישית 1להבנתנו סעיף  :ירון שביט

החברים היחידים ומאחר וכרגע אי אפשר לתקן את הניסוח אבל אני מניח שהכוונה היתה החברים היחידים 

זה יכול " חברים יחידים"ברגע שיש ". חברים יחידים"כתוב . אבל זה לא כתוב -הבריתות , באמצעות הארגונים

 1ו' ג 1בנפרד ועל ' ב 1אפשר להצביע על . זה הכל, שוט לעשות הפרדה בהצבעהלכן ההצעה שלנו היא פ. להיות כך וכך

 .בעד נגד ועוברים הלאה. פשוט לעשות הצבעה לפי תתי סעיפים', ד

ה החלטה בקונגרס יתה . בעיקר הרפורמים והקונסרבטיבים, ל"אני רוצה לפנות דווקא לחברים מחו :אלכס סלסקי

הארגון הזה  תחשובים כדי לרענן את עבודרבים ונושאים בושים שינויים בחוקה נעשה שינויים בחוקה ודרהאחרון ש

להכניס יותר , יותר דמוקרטיה, יותר בחירות, להביא יותר חברים. של החברות, של הבחירות, של הפדרציות –

ועד הפועל תכין הצעות שיעלו להצבעה בושהקונגרס החליט שתהיה ועדה . קהלים יהודיים לחיים הציוניים בתפוצות

 .המכובד היושב כאן מולנו

 אחרירק ו. ישבנו ודנו. הרפורמי והקונסרבטיבי מיםכולל מהזר, היו חברים מכל התנועות ובההוועדה ישבה חצי שנה 

לא טוב לנו כי לא דנו בזה עם , הרפורמית והקונסרבטיבית ואמרו רגע ותקמו נציגי התנוע, הסכמנו על שינוייםש

נם ועכשיו יש , איך יכול להיות שכולם פה מייצגים את החברים שלהם ורק אתם לא, שאלנו. ל"החברים שלנו מחו

 .השינויים החשובים ביותר

יד עכשיו ליוני ואני לא בטוח  בהינף אותםחשובים ואנחנו שוב באים ודוחים  מאדהשינויים המוצעים הם , חברים

בואו נעלה את הדברים כולם כעת , היו דיונים . שגם ביוני נספיק לדון בזה ולהצביע ואני קורא לכם לא לדחות

   .להצבעה ונקדם את החוקה ולא נדחה לפעם הבאה ואחרי זה יידחה לקונגרס

 .עצבינתנהלו דיון ו. בואו נתמודד עם הדיון. בואו נצביע לפי סעיפים

חלק אינטגרלי של כל  – כךהייתי שותף ל. ישנם דברים רבים שאפשר לומר על אופן ההתנהלות  :דוד בריקסטון

, ראשית: שתי נקודותאסכם ב, אבל. החבריםכל ואם היו דברים טעוני תיקון זה היה על אחריותם של . התהליך

לא , בוועדת החוקה, ושנית. א הוחזר לפורום הזהנושובגלל זה ה, הוועדה מעולם לא נועדה להחליף את רצון האנשים

 .זה היה רוב - כמה דברים עברו עם נמנע אחד או שני נמנעים. 'שליש וכו, ערכנו הצבעות של שני שליש

הדיון שמתקיים כאן , ולפיכך. לא בהכרח אומר שיש שני שליש ,מה שהצטייר בהמלצה של ועדת החוקה כרוב, ולכן

 .ולא ההחלטות של ועדת החוקה, אנשים שיושבים כאן הם אלה שצריכים להכריעורצון ה, היום כן מתאים

-ל" תוכנית ירושלים"מי בעד להוסיף את המילים ? יש תיקונים. (א)1סעיף לתת . 1אנחנו עוברים לסעיף : הרווי בליץ

 .התקבל    ?מי נגד   ?(א)1

   . מסכים כי איננו ברור. זה חלק חדש( ב) 1.0(. ב) 1.0-נתקדם ל

זה לא , מספר החברים היחידים של כל פדרציה -מובן  שאיננו משמעות הסעיףמבקש לקבל הסבר על   גאל גרינוולד

 . מה המשמעות הדבר כדי שנוכל להצביע בעד או נגד. עניין להיות נגד או בעד

מינימום מספר בה רוצים שיהיה , אמרה שמקבלים פדרציההוועדה שהתייחסה למכלול הנושאים  :ראובן שלום

שהיות ועוד לא החלטנו לדחות את הדיון בחברות יחידים במכלול של חברים שביט אומר חבר ההנהלה ירון  .חברים

 ".חברים יחידים"לא נכון לקבל עכשיו החלטה שכוללת את המונח , יחידים
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ואמרתי " ידיםחברים יח"ראשית הוא משתמש במונח בעברית  :משתי סיבותהסעיף הזה לא ברור  :ירון שביט

מאחר ולא כתובות פה המילים באמצעות ארגון או ברית . באופן אישי" חברים יחידים"שיהיו כאלה שיפרשו את זה 

בשלב הזה לא  מציע, ואי אפשר להוסיף עכשיו מילים ואנחנו לא יכולים להעביר את זה, שהיא חברה בפדרציה

 .לא קרה כלום, יעלה מחדש מתוקן. וזה ייפולנצביע נגד , להצביע על זה אבל אם מתעקשים כן להצביע

' ב 0פסקה  1סעיף  –אבל יש הצעה שאת הסעיף הזה , מצביעים על הכל. אפשר לדחות קטע בסעיף :ראובן שלום

 .זו ההצעה שעומדת. רק את הקטע הזה לא היום .נדחה לפעם הבאה

 .זה הכל, לפחות מאה חברים סך הכל שפדרציה יהיה לה. דונו יש לי בעיה עם זהת אם לא :הלנה גלזר

כשיכול בטח לא  ,באופן שטחילא מתקנים , כולנו לתקןשל עם כל הרצון . אנחנו עושים תיקון חוקה :ירון שביט

יהיה להעלות תהייה דחיה מאחר שניתן לא יקרה כלום גם אם . מה הצבענו לא ברורלהיווצר מצב שלאחר ההצבעה 

החוקה הציונית תתוקן . הצעה לתיקון חוקה אבל עם מילים יותר ברורותפי התקנות בפעם הבאה כ לע ,שובאת זה 

 .היא תתוקן כמו שאנחנו מבינים אותה אז אבל

המלל לא ברור ונצטרך . יש לא מעט סעיפים שבהם אי אפשר לתקן עכשיו את המיליםעדיין בנוסח שעולה להצבעה 

 . וןלהפיל את זה עד שזה יעלה מחדש עם מלל ברור ולא קרה שום אס

 . אחוז 01-יש יותר מ. התקבל ?מי נגד ?מי בעד. לדיון( ב)0פסקה  1סעיף  העביר אתנצביע על ההצעה ל:  הרווי בליץ
 

האם יש עוד ענין בנוגע לסעיף . של ציונים חברי ההסתדרות הציונית העולמית, כחברים, מדבר על קבלה( ג)1סעיף 
 ?    זה
 

החשש שלנו .  לפחות זאת ההמלצה שלנו לחברים שלנו, ואנחנו נצביע בעדו 'יש לנו הערה אחת בסעיף ג :ירון שביט

זה שאנחנו מבקשים לפתוח את התנועה הציונית אבל מראש פותחים לעצמנו אפשרות לאנשים לעשות אפליה בין מי 

 .שכבר יושב סביב השולחן לבין מי שירצה להיכנס פנימה

רק מבקשים להבהיר שמבחינתנו פדרציה שתנסה לקבוע תנאים  אנחנו" בתנאים שייקבעו בתקנונה"אז כשכתוב פה 

היא פדרציה שפועלת בניגוד לחוקה , שיוצרים אפליה בין מי שכבר יושב בפנים לבין מי שמבקש להיכנס מבחוץ

 .הציונית

 .אושר? דמי נג? מי בעד הניסוחים שהוצעו על ידי הוועדה(. ג)חלק -תת, 0חלק , (ג)1כעת נצביע על סעיף : הרווי בליץ

שכבר לא , (המגבית" )UJA-ה"מחיקה של המילים  .יש תיקון (ה) 1בסעיף (. ה)1-אין תיקונים ל(. ד) 1-אין תיקונים ל

 .אז אני מניח שזה לא שנוי במחלוקת, קיימת

 .מאושר(  ה)1-הניסוח ב. תודה? מי נגד? מי בעד? UJAמי בעד מחיקת המילים  -משיך א, לאחר שהוסכם כי אין מחלוקת

 .על מנת להצביע, סעיף זה 1מבקש מראובן להסביר למה מיועד . וניסוח שנמחק( ו)1 לסעיףיש ניסוח חדש (. ו)1

זה מי , שמי שיכול להצביע בבחירות למוסדות הפדרציה אומרתהתוספת  –' ו 0פסקה  1אנחנו בסעיף  :ראובן שלום

ספר , ת אומרת שתהיה זהות בין רשימת הבוחריםזא. שהוא בעל זכות הצבעה לקונגרס הציוני באותה פדרציה

לפי הכללים שקבועים , לבין אלה שמצביעים לאותה פדרציה, שזכאים בקונגרס, הבוחרים לקונגרס באותה פדרציה

אחר כך . מסביר מה כתובאני . אפשר להחליט אחר כך לא להצביע . זכאי להצביע בבחירות לקונגרסמי  22בסעיף 

אחר כך אומרים שפדרציה יכולה לקבוע שהבחירות . כל דבר, להצביע בפעם הבאה, נגד, בעד  -יחליטו כיצד להצביע 

יכולה להחליט  פדרציהיש הרבה פדרציות שכך נוהגות אבל . למוסדות הפדרציה ייערכו יחד עם הבחירות לקונגרס

רכות בנפרד אז התהליך טעון אישור של בית הדין הציוני שאם הבחירות נע, מה שנאמר פה. שהבחירות ייערכו בנפרד

 . את זהאליה העליון או של ועדת הבחירות אם נשיא בית הדין הציוני העליון העביר 

 .לדחות את ההצעההבקשה , שזה סעיף שקשור לשיטת הבחירות מאחר :נריה מאיר
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 . מוגש לדיון? מי נגד? מי בעד העברתו. ישנה הצעה להעביר לדיון(. ו)0 פסקה, 1נעבור להצבעה על סעיף : הרווי בליץ

 .התקבל? מי נגד?  (ז) 1.0?  מי בעד? נכלל בהעברה לדיון( ז)האם סעיף 
 

  ?מי נגד ? מי בעד. מתייחס לנציגים של תנועות נוער( ח)סעיף 

 ?(ט) פסקהמי בעד . יש מילים שנוספו שאני חושב שהן לא שנויות במחלוקת. פסקה קיימתשגם הוא , (ט) סעיף

 .התקבל?   מי נגד

 .  אין שינוי( א"י)ו ( י) פיםבסעי

התנועה הציונית את נשיא ו ראש עיריית ירושלים, ניר ברקתומזמין את  על ניהול המליאה להרווי מודה אלי כהן

 . להוביל ולנהל את הישיבההיידמן רד 'בצפון אמריקה מר ריצ

כל  םהמחוייב לרווחת, מנהיג, איש בעל חזון. ראש העיר של ירושלים, מתכבד להזמין את ניר ברקת ארד היידמן'ריצ

 .תושבי ירושלים

להעריך את , להיזכר בשורשים שלנו, את הציונות, לחגוג את ישראל, התכנסנו כאן על מנת לחגוג את העם היהודי

 .למען העתיד, כעם אחד, ולתכנן על מנת שנוכל לפעול ביחדולחלום , קיומנו

במלחמת , פ"כמ, שירת בחטיבת הצנחנים. פטריוט ירושלמי וציוני אדוק הינו, ניר ברקת, המנהיג שלנו בעיר ירושלים

 .סרן-לבנון הראשונה ואחר כך שירת במילואים בדרגת רב

ובפיתוח , אפ ישראליות-שהשקיעה בחברות סטארט  BRMאחד ממייסדי קבוצת , טק-מנהיג בהי, חלוץ אמיתי

לומד לקראת תואר שני , תואר במדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית בעל. קפוינט'כגון צ, וירוס-תוכנת אנטי

. בישראלהוא כונה אחד מהיזמים החברתיים והחינוכיים המובילים  .ומרצה על יזמות ומנהיגות, במנהל עסקים

 .חוייב להקמת יוזמות פורצות דרךבעל חזון שמ -אכן , הוא

נבחר לראשונה  2118בשנת ". ירושלים תצליח"כחבר בסיעת , פרש מעסקיו ונבחר למועצת העיר ירושלים /211בשנת 

 . הוא נבחר בשנית כראש העיר /210בשנת . לראשות העיר ירושלים

: מחוייבים, בוועד הפועל הציוני, אןאנחנו כ, ראש העיר של ירושלים מגלם את העקרונות שאליהם, גבירותי ורבותי

 . על הגעתך אנחנו מודים לך מאד, אדוני ראש העיר. חזון ומחוייבות לאחדות, מנהיגות

 .ברוכים הבאים לירושלים, שלום לכולם :ניר ברקת ראש עיריית ירושלים

מר , ידידי מר אברהם דובדבנילולהודות , את הוועד הפועל הציוני, אני רוצה לברך את ההסתדרות הציונית העולמית

 .מכובדיי כולם, והגברת הלנה גלזר, ידידי, יעקב חגואל

ולק על חשיבות אני מניח שאין ח .בירושליםבמה קורה מעט לדבר ולשתף אתכם , כבוד הוא לי לעמוד בפניכם היום

ירושלים יש אימפקט להצלחתה של . העולם כולו, העם היהודי, המדינה כולה, תושבי העיר: הצלחתה של ירושלים

תמשיך ירושלים כיצד הוא  העומד בפנינואדיר על עתיד המדינה ועל עתיד העם היהודי כמכלול והאתגר הגדול 

 .לממש את תפקידה, להצליח

שנה אחורה ולהבין את המודל  111,/ללכת  יותרפשוט  ,לאן אני שואף לקחת את ירושלים, בשביל להבין את החזון

כל שבט , ואזיר אבות אבותינו חזרו לארץ ישראל אחרי מאות של שנים של עבדות במצרים להזכ, שבנה דוד המלך

ישבה בין בנימין ירושלים . חוץ מירושלים. לשבטים יש את המפות הוותיקות הללו של חלוקת הארץ. קיבל נחלה

אנשים , בכל רגע נתוןכמעט ורגל לעולי ,  בית המקדש היה בצפונה ושערי העיר היו פתוחים לכלל השבטים, ליהודה

 .יהודים כאחד-ולאיהודים , היו נציגים לכלל השבטים תמיד. מכל העולם לכבד את עיר הקודש הגיעו
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ירושלים . כן שנה אחרי 0,211אלף שנה והמוסלמים הגיעו אחרי הגיעו  הם. שנה עוד לא היו הנוצרים 111,/לפני 

תמיד ראה , כל ישראל חברים כי כל מי שהיה מגיע -רושלים כעיר הקודש ואני נותן פרשנות למושג י, כמרכז העולם

העיר הזאת שייכת לי כפי שהיא שייכת לשבט  .כולם בגובה העיניים. ורח ומארחבלי א, את כל ישראל בירושלים

 .זה יצר דינמיקה שעושה את כולם חברים. השכן

הם , ם הביתה לשבטיכשהעולים לרגל היו חוזר, מבחינתי". כי מציון תצא תורה"ויש לי עוד פרשנות מורחבת למושג 

אוטומטית זה הופך למעין סטנדרט בינלאומי כי זה הרי , אם משהו היה מצליח בירושלים, מה חדש בירושלים נשאלו

 .המשמעות עצומה לעתיד העם והמדינה, הצלחה בירושלים. מקובל על כלל האנשים שנמצאים בעיר

יהודים ולא , חייבת להיות פתוחה והוגנת עם כלל השבטים, מאד מכיל, יוסיבאינקלירושלים שהיא מודל מאד , ולכן

 .יש מקום פה לכולם. יהודים כאחד

אם אין  .כמעט בהגדרה יש לנו קונפליקטים, לפי מה שעכשיו הסברתי, כשמדברים איתי על האתגרים בעיר

אבל אם כלל השבטים מיוצגים  ,רכנראה שבט חס, םבין יהודים ללא יהודי ,קונפליקטים בין חרדים לחילונים

 .נמצאים לנו על השולחן, בהגדרה כל הקונפליקטים שאתם יכולים לחשוב עליהם, בירושלים

את  הוא לנהל, והאתגר . featureConflict in Jerusalem is not a bug is a - אני אומר, וכמי שבא מההיי טק

לא מבין את חשיבותה של העיר כעיר , מי שמחפש חלילה לחלק אותה. כי זה תפקידה של ירושלים, התהליכים הללו

 . מאחדת ומאוחדת

אמרנו , בא מהתחום היזמישכראש עיר ויזם . העיראיך מממשים את הפוטנציאל העצום של  ,כעת. אז המודל ברור

פוטנציאל הש ומיאיך מחוללים שינוי למ. ום הניהולי הקלאסיתחמ, יל לקחת מודלים מהתחום הכלכליבואו נתח

 .הצבתי שלוש מטרות עלובעצם הגדול של ירושלים 

סבלנו שנים ארוכות . לגור פה לאנשים לרצות לגרום. למגוריםאת ירושלים אטרקטיבית  להפוךהמטרה הראשונה 

עצרנו את הקטנת המגזר הציוני , ינוך שעשיתיבסדרת רפורמות במערכת הח. מהגירה שלילית די חזקה של המגזר הציוני

היו  2110-ב. התלמידים בבתי הספר הממלכתי והממלכתי דתי התכווצו משנה לשנה מספר. בעיר ששוב חזר לצמוח

שאם חלילה וברור שנים  8-אחוז ב 02ירידה של  - 08,111 -המספר ירד ל 2118-ב, מאותם מגזרים 29,111בירושלים 

 האתגרים הגדולים דאת השבט הציוני שעבורי זה אח, יכולנו לאבד את האופי של העיר, ממשיכההמגמה הזאת היתה 

המגמה השתנתה וזו אחת הבשורות הגדולות ביותר  .שנה ולהיכנס לשירות הציבורי 02לעזוב את עסקיי לפני , ביותר

שאנחנו בכיוון הנכון אבל לא תמה בשביל זה נרתמתי כראש עיר ואני מסתכל קדימה עם המון תקווה ואמונה , מבחינתי

 .העבודה

 ?לעסקים ולמבקרים, למשקיעיםאו , איך גורמים לעיר להיות אטרקטיבית לצעירים

מהם גזרתי סדרה , עסקים למשקיעים ולמבקרים, צעירים שייקבעו את ביתם ויגדלו את משפחתם -המעגלים הללו 

מחברת והופכת להיות , מאוחדת, מאחדת, של ירושליםהכל כמובן כחלק מהחזון , של מטרות אסטרטגיות וטקטיות

 .בחלק מהמגמות בירושלים מעטואני רוצה לשתף אתכם  זו השנה העשירית שלי כראש עיר .מקום מצליח יותר

, זו כבר עובדהולירושלים יש כמה תחומים שאנחנו מקדמים בשנים האחרונות שאני טוען . אתחיל דווקא בעסקים

 .חסי גדולשלירושלים יש יתרון י

כשבחנתי . זה נקרא אשכול תעסוקתי תיירות תרבות. הוא תחום השילוב של התיירות עם התרבות התחום הראשון

לפריס , תיירים בשנהמיליון  91לרומא , מיליון תיירים בשנה 01לניו יורק מגיעים  - לדוגמא, את הפוטנציאל של העיר

 .מיליון תיירים בשנה 2ם לפני עשור היו בקושי מיליון תיירים ולירושלי 01קפריסין ל, מיליון 21

. מיליון תיירים בשנה 01היעד שהצבתי להביא לירושלים . רוצים להגיע לירושליםמיליארד אנשים בעולם  1על מ

מרתון  - מיליון תיירים בשנה היום וכשאנשים מסתכלים על הרנסנס התרבותי שהעיר עוברת 9-אנחנו מתקרבים ל
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הרמת התשתיות לקריית הספורט הגדולה , פסטיבלים רבים במרחב הציבורי, פסטיבל האור בעיר העתיקה, ירושלים

 -שנעשית היום בירושלים  נוספת לזוסה של פעילות ומ ירושליםבבשנה הבאה  שיתקייםאיטליה  הד ירו'ג, בארץ

 תהיה ירושליםחוויית הביקור ב. מלכים ונביאיםבחשיפה ופיתוח המקומות בהם הלכו , במנהרות הכותל, בעיר דוד

לחבר את מגוון השבטים עלינו , בספורט, בתרבות, בחיבור למקורות, בהיסטוריה, יותר עשירה בקדושה הרבה

יהודים , כי מי שבא לבקר בירושלים , בה בצורות שונות לעיר ירושלים ולהגדיל בצורה ניכרת את האנשים שמבקרים

חוזרים ונהיים שגרירים של רצון טוב ושלום של העיר , מבינים אותה יותר, רים אליה יותרתחבמ, ולא יהודים כאחד

 .ירושלים

 .התהליך הזה לשמחתי מתפתח מאד יפה ואנחנו רואים את הרנסנס התרבותי ואת הגידול בתיירות

רסיטה העברית האוניב. יש לנו אוניברסיטה נפלאה בעיר. שמתפתח מאד יפה הוא תחום ההיי טק התחום השני

העיר לא ידעה לשמר את , רק בעבר. מדעי המחשב, מתמטיקה, נחשבת מהעשירייה המובילה בעולם במדעי החיים

 .ל"אם זה למרכז הארץ או לחו, והם לרוב נדדו מנההיזמים הנפלאים שיוצאים מ

 eco מערכת שנקראת יצרנו, כמכלול מראש הממשלה נתניהו וממשלת ישראל רבהעזרה ובעבודה די מאומצת 

system ,שזה יחסית  ,סטרטאפים 201ארבע שנים היו בירושלים כלפני . שהיא מאד אטרקטיבית ליזמים צעירים

ערים המובילות בעולם  01-ירושלים לא נספרה בין הבעבר . סטרטאפים 211-חצינו את קו הבשנה שעברה . מעט

, בעולם 20בשנה שעברה עלינו בדירוג למקום . בעולם 0/דורגנו מקום . סופריםכבר  2100-מ. כתעשיית היי טק

שעשוע אמנון ' פרופ מיליארד דולר על ידי אינטל ובשיחה עם 00-אימוביליי שזו חברה ירושלמית נרכשה ב, ולהזכירם

 -מהנדסים ב 111,/החליטו להקים את המרכז לרכב האוטונומי שלהם בירושלים והחברה הולכת לגייס , וזיו אבירם

 .שנים הבאות כמרכז עולמי 0 -9

המדינה . אחוז בשנתיים 22גידול של  ,היוכבר ש 09,111 -ל, 2102 - 2100-מהנדסים ב 9,111ירושלים הוסיפה כך ש

 .העתידניים ביותר, כלומר ירושלים מואצת בפיתוח שלה באחד הענפים החשובים. אחוז במקביל 8-צמחה ב

עקב אחרי אגודל אנחנו  .עובדים 01/-היעד הוא כ. בירושליםלראשונה ל שנפתח "אתמול הנחנו אבן פינה למפעל של רפא

עבורי זה חלום שמתגשם ואני יודע שכשאנחנו . רואים שחברות בוחרות בירושלים כמקום שבו רוצים לפתח את העתיד

זה הבאת  0כי גורם מספר , ירושליםבתחום העסקי בגדלים ביקושים הולכים ו ישנם, ן הפיזי את העירום מפתחים בפהי

 .תעסוקה

תחנה ה בין. עירהכניסה ל לא תכירו את, כשתגיעו לירושלים, שנים מהיום 01או  1בעוד , של הפיתוח הכלכלי לצדו

אנחנו בעצם , דקות מהמרכז 28, רכבת המהירה ממרכז הארץסלילת דרך לסתיים בקרוב ת, בנייני האומהומרכזית ה

נוספות  רכבות קלות רשת. מטר מתחת לאדמה 81יציאה מהטרמינל המדהים של הרכבת . תחבורתי לבמייצרים 

לסבר את . קומות 2/בגובה של  4מתוכם , מגדלים 29. בארץביותר גדול הרובע עסקי  שם ייבנה - ותחנה מרכזית 

מתפתח , נגיש ביותר. מועסקים 21,111עם קיבולת של , בעה יותר גדול ממרכז עזריאלי בתל אביבזה פי ש, האוזן

 .זה בביצוע, זה לא חלום. והמתקדם ביותר במדינת ישראל

עוד חצי מיליון מטר  תוספת של . אוניברסיטה העברית לשכונת בית הכרם הסמוכהכביש מהגם ייסלל כביש בגין מ

פיל את כמות התעסוקה נכבהר חוצבים בעשור הקרוב  מספר המפעליםבם גידול ויחד עתעסוקה של מרובע 

 .בירושלים שזה גורם משיכה מספר אחד

 -היום , סטודנטים 0,111/היו לפני עשור  ;מאד גדל הסטודנטים שבאים לירושלים מספר - והנקודה השלישית

 גידול חל , הנדסה ובתואר שני  בלימודי, כולל האוניברסיטה העברית ,בעירכל המוסדות להשכלה גבוהה ב ,92,111

 .נשארים בעיררבים יותר צעירים בכך שתעסוקה וזה מתבטא בביקושי 
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נאלץ  אני, בשנים האחרונות לצערי הרב. קיימים פערים עצומים, לערים אחרות במדינה את ירושליםאם משווים 

מבדיקות שעשינו וההשוואה  .שרד האוצר על תקצוב ראוי לעיר ירושליםבעיקר מ, להוביל מאבק מול ממשלת ישראל

היום . היום ירושלמי שווה פחות, ניתן לערים הגדולות במדינהזה הלמשל לסל השירותים ברמה הארצית או 

 .אחוז פחות מהממוצע הארצי 1/, כלומר. אחוז מהממוצע הארצי 11 -ירושלמי מקבל סל שירותים שקול ל

מיליון  111 םבירושלים הפטורים שהמדינה כופה על העיר ה. מתושבי ירושלים להסכים למציאות הזו אין לי מנדט

, אחוז עניים 99עם , על כל שקל שפוטרים בשביל לאפשר לירושלים להתמודד עם העוני 0.0אז במקום לתת . שקל

 .העיר נענשת בזה שיש לה פחות משאבים יחסית לערים עם פחות עניים

צעירים ללהפוך את ירושלים אטרקטיבית . ירושלים היא לא הצלחת ראש העיר ולא הצלחת התושביםהצלחתה של 

להפוך אותה , לאפשר לירושלים לצאת מעוניה. בוודאי בין השאר במגזר הציוני, שיבואו להשתקענוספים 

 .אז אנחנו אולי במגמה הנכונה אבל יש עוד דרך ארוכה לעשות, אטרקטיבית לעסקים

אתם בעלי המניות של העיר ירושלים ואנחנו נזדקק לכל אחד ואחת , כי ההסתדרות הציונית העולמיתזאת  אני אומר

לתת לנו רוח גבית להמשיך ולפתח את ירושלים לא לוותר על הפרטים  עליכם ,כשהנושאים האלה עולים, מכם

 .הופכת טובה יותר משנה לשנהאיתם אנחנו יכולים להוכיח שירושלים , הקטנים כי בסוף עם המשאבים והתקציבים

אני מבטיח לכם דבר  .לגרום לה להצליח בכדיעיר שאין לה תו מחיר כלל ולכן אנחנו עובדים ביחד . יש לנו עיר נפלאה

ובמיוחד לא אשחרר את משרד האוצר  ,מהמחויבות לעיר ירושלים דאני לא אשקוט ולא אשחרר אף אח. דאח

 . מהמחויבות שלו לעזור לנו

 .לכולם והמשך עבודה מהנה תודה רבה

להם אנו מחויבים בוועד את העקרונות שהדגיש ראש עיריית ירושלים ל מודה רד היידמן'מר ריצ, ר המליאה"יו

 .חזון ומחויבות לאחדות, מנהיגות: הפועל הציוני

לשחרור שנה  01בלי לציין הנוכחי מהמושב היה לקיים את  שאי אפשר ההחלטהעל  מספר מר אברהם דובדבני

 .ירושלים

, הציונית זה בעצם בניין ירושלים שיא ההגשמהילה ציונות נגזרת מירושלים ולכן כידוע המילה ציון זה ירושלים והמ

 .לבנות אותה ולהיות בה, לעלות אליה

, קודם לכןבישיבת ההנהלה המורחבת שבוע . בהקשר של בניין ירושליםלמען עם ישראל  על עשייתו מר ברקתמודה ל

, כניסה לעירבעם עיריית ירושלים כי שלנו פעולה השיתוף  ,סקירה על כל התכנית המפורטת של הכניסה לעירקיבלנו 

 .יראה במסגרת הכניסה האדירה הזו שאין לה אח ודוגמהכיצד המתחם יביחד מתכננים ונמצא הארכיון הציוני 

במלחמת ושנה חבר מועצת העיר  09היה  שאביו כאחד. דל בהוגכמי שנולד . באופן אישי כיליד ירושלים מודה לו גם

את הצעת ההחלטה שהתקבלה על קיום , ששת הימים הביא לישיבת המועצה הראשונה שהיתה למחרת שחרור העיר

 .נטל חלק פעיל בשחרוראת ירושלים  כצנחן ששחררהוא  ,כאשר. יום ירושלים

* * * 

 

 החלטותדיונים בחוקה וקבלת  - 5' מליאה מס
 

מהשנה שעברה חולק סיכום השולחנות העגולים כי כהן מדווח אלי , בהמתנה להיווצרות קוורום של החברים

  . שהועלו במהלכםנושאים בו כל המופיעים ו, למשתתפים
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בנושאים שקשורים למחלקות וראשי המחלקות יציגו את החזון שלהם וראשי עוסקים שולחנות עגולים ה, השנה

זהו  .שנה למדינת ישראל 11-ציונות ו ותשנ 021ל עמרכז הרצל  בהוצאת ספר מחולק, בנוסף  .ינהלו אותםהפדרציות 

 . את הציונות באור העכשווי ותשרוא מעניינותעם כתבות אקטואליות , ספר הגות

המושב אמנם . בירתנו בפיתוח וטיפוחעשה מה ש על כל, ניר ברקתאת ראש העיר  מודה ומברכת :נילי נאהורי

החוקה אינה אלא כלי להגשמת החלום . שנה לשחרור ירושלים 01אבל הוא גם בסימן  ,חוקה ידן בשינוי הנוכחי

מאז איחוד בירתנו הנצחית ירושלים וחייבת לציין בעוז ובשמחה את שחרור , הציוני ותנועה שדוגלת בשיבת ציון

 . ו"סקוזאת במיוחד לאור ההחלטות ההזויות האחרונות של אונולתמיד 

 .הצבענו על הסעיף הזה –' סעיף קטן ט 0פסקה  1סיימנו את סעיף . להצבעות ובחזרה

 .'אנחנו ממשיכים למחיקה של סעיף קטן ח

 .'אז אנחנו נעבור לח. א אין שינוי זה רק שינוי של המספור"י בסעיף :נילי נאהורי

 .שיש בעיה רק מבחינת הסעיפים אני יודעת? אתם רוצים באנגלית? מי בעד המחיקה

 .התקבל? מי נגד?  מי בעד המחיקה

 .אחד? מי נמנע. התקבל? מי נגד? מי בעד המחיקה –' סעיף קטן ט

 .תקבללא ה? מי נגד? מי בעד –תוספת  –ב "סעיף קטן י

 .אפשרויותכאן היו שתי  –ג "סעיף קטן י

במסגרת הדיונים . א דופןנושא השבת והכשרות הוא נושא יוצבקשה יוצאת דופן אבל גם פונה ב :ירון שביט

עד כמה . הוטל על הרב וסרמן ועלי לנסות ולגבש נוסח מוסכםושני נוסחים של בוועדת החוקה הגענו למצב 

 . נוסח מוסכםב בחוקה לא יכולנו להביא בפניכם ולכן הגענו למצב שבמועד הנקו עדיין התאמצנו לא צלחנוש

להצביע על היא , הבקשה יוצאת הדופן של שנינו על דעת רבות מסיעות הבית וגם מפאת כבודה של השבת והכשרות

לא מצביעים על הנושא הזה ומטילים על הרב יחיאל ועלי לנסות ולגבש נוסח מוסכם ולעשות את כל  שאנוכך 

 . תהמאמצים להביא לוועד הפועל הבא נוסח שיוסכם בצורה רחבה מאד בתוך הבי

לא צלחנו נוסחה שתשמור על כבוד , אבל נכון לרגע זה, השתדלנו מאדבחודשים האחרונים  ,אכן :הרב יחיאל וסרמן

לא , השבת ותרצה את שני הצדדים אבל החלטנו מפני כבודה של השבת וגם מפני כבודה של התנועה והנוכחים

להמשיך ולדון ומתוך תקווה ה במסגרתו, וועדהלהחזיר ל. לדיון פה כדי לא להתגושש אלא כדי להמשיך זאתלהעלות 

 .שאם ירצה השם נמצא את הנוסחה שתענה על רוב השאיפות של כולם ונקווה ונצליח

  ?מי נמנע? מי נגד? מי בעד להחזיר את הסעיף לוועדה? את התוספת, מי בעד לדחות את התיקון :נילי נאהורי

 .התקבל

 .לא התקבל    ? מי נמנע? מי נגד? מי בעד -  2פסקה 

פדרציה ציונית שהתקבלה כחברה בהסתדרות " –שתי השורות הראשונות ונתחיל ביש בקשה לפצל . 'א 1פסקה 

 ".לעיל 1וכל עוד היא עומדת בתנאי הכרה בהתאם לאמור בסעיף " –נצביע על התוספת  כעת ."הציונית

 .התקבל   ?מי נמנע? מי נגד? מי בעד התוספת

". להתייעץ בגוף המנהל של הפדרציה"ולמחוק " בתיאום ובשותפות עם הפדרציה, לפעול באזור" –על התוספת וכעת 

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? מי בעד התוספת –" לפעול באזור בתיאום ובשותפות עם" -ו

 ? מי בעד. עד סוף הסעיף' וכו" קבעה ההנהלה המורחבת" –הפסקה האחרונה   -' א 1כעת בסעיף 

 .התקבללא ? מי נגד
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ההנהלה רשאית לדרוש בכל עת מכל חבר שהינו חבר " –התוספת , הרישא של הסעיף  - יש בקשה גם כאן  -  01סעיף 

 .התוספת הזאתלקבל הסבר על מבקשת . לא ראיתי הגדרה של חבר יחיד   ".יחיד לספק מידע

, המונח חבר הגדרת, בסעיף ההגדרות /נה אתכם לסעיף אני מפ ,חבר שאינו חבר יחיד -להבנת המונח  :ראובן שלום

זו אפשרות אחת של , יחיד המצטרף להסתדרות הציונית בהתאם לכך חבר פירושו ציוני. בתחילת היום על זההצבענו 

 .חבר

 .במידה וחברים ופדרציה ציונית וכדומה, ארגון ציוני בין ארצי –אפשרות שנייה 

ההנהלה , ההצעה הזו אומרת. מה האפשרויות של להיות חבראמרו , בהגדרות של המילה חבר /זאת אומרת בסעיף 

 .זו פדרציה ציונית וארגון ציוני בין ארצי, במקרה הזה. לדרוש בכל עת מכל חבר שאינו חבר יחיד, רשאית לבקש

ההנהלה רשאית בכל עת  - היום כתוב. דבריימאשרת את היועצת המשפטית  .אינה חבר למיטב ידיעתי - ברית 

 כדיזו פשוט תוספת   .לראות שהוא עומדהבודד חבר יחיד שלא מבקשים מפשוט הדגשנו . יף שקייםזה סע. מחבר

 .הדגשנו שהבקשה לא תהיה לאדם בודד שהצטרף. להבין כי הזכות לבקש את המידע מהחבר קיימת גם היום

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? מי בעד התוספת שאינו חבר יחיד לספק מידע :נילי נאהורי

". במקרה שחבר לא יספק את המידע תוך המועד שנקבע על ידי ההנהלה" -ב התחילשמ, 0השני של פסקה  חלקב

 .יש בקשה לפצלגם כאן   .עד סוף הפסקה. המשפט השניעל  ההצבעה

, מסיבה פשוטה" קבעה ההנהלה המורחבת"לא נוכל להצביע על החלק השני שמתייחס למילים , חברים :ירון שביט

ראות על סמך איזה קריטריונים ותבחינים קובעת ההנהלה מה שקובעת לגבי חבר שעומד או לא אנחנו מצפים ל

לא רשאית  ,לדעתנו באותן תקנות צריך שיהיה כתוב שמי שלא עומד, יותר מזה. צריך לראות את התקנות. עומד

ופדרציות שלא עומדות אלא היא חייבת כי לצערנו יש כמה מקרים שאנחנו יודעים על גופים שלא עומדים  ,ההנהלה

 .בכל מיני דרישות של החוקה הציונית ולצערנו לא נעשה שום דבר בטיפול בהם

אז נוכל , מי שלא עומד בדרישות, מה קורה עם מי שמפר את הקביעות ואת ההנחיות, תואז כשיהיו תקנות מסודר

 .להצביע בעד

נצטרך להצביע נגד , אם לא .נדחה  אותו, הזהאם יש הסכמה לקיים הצבעה ולדחות את החלק . שתי אפשרויות ישנן

 .ולהביא בפעם הבאה הצעה מתוקנת

במקרים אלה את כל החלק הזה . 'וכו" ההנהלה המורחבת כי לא עמד או קבעה" - 0החלק האחרון של פסקה  לגבי

 .הבקשה שלי בקיצור לקיים הצבעה ולדחות את החלק הזה לפעם הבאה .עד שיבואו תקנות, פשוט לעכב

 .מעכבים, אנחנו מעבירים את זה מותנה באישור :לי נאהוריני

זה לא מותנה באישור  ?ברוב רגילזה יתקבל  ,כשבאים ואומרים מותנה באישור התקנות. סליחה :סילביו חוסקוביץ

 . נדע מה התקנותרוצים לדון ולהצביע אחרי ש אנחנו. התקנות

מי ? מי נגד? מי בעד. אנחנו עכשיו מצביעים על הצעה להעביר את החלק השני של הסעיף לדיון בוועדה :נילי נאהורי

 .התקבל? נמנע

 .יש בקשה של חבר הנהלה נריה מאיר – /0סעיף 

הקונגרסים היו נקבעים אחת לארבע שנים וזה  ,במשך ההיסטוריה. בחירותהשל  /0אנחנו בסעיף  :נריה מאיר

 .ה וקבעו שקונגרס ייקבע פעם בחמש שניםהשתנה בפעם האחרונ

יש עניין כמו . וחצישנים אנחנו מבקשים להתנגד לתיקון המוצע שבעצם מאריך את הקדנציה הנוכחית לחמש 

להיות חמש שנים ולא יום  כותחמש שנים צרי. זה נכון שיהיה זמן קבוע, בסופיות הדיון וכמו בהליכים דמוקרטיים

. שנים 2-אחר כך לכיוון ה, שנים 0.0-ברגע שמתחילים להאריך את התקופות ל. זה פתח למניפולציות. אחד מעבר
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אין לזה . שנים 0.0חודשים זה  28, בואו נקבע את זה כמו שזה ולכן התיקון מעלה עכשיו. שנים 0-שנים ל 9-עברו מ

 .שום סיבה

חודשים ואחר כך נצביע על קביעת המועד לפחות  28-קודם כל נצביע על ה. פצל את הסעיףנמציעה ש :נילי נאהורי

 .חודשים לפני כן 2/

זאת אומרת לשנות כפי שזה מופיע עם , או שאתם בעד התיקון ,סעיףבאנחנו נצביע על השורה הראשונה  :הסבר

 .לומר לפחות פעם בחמש שניםכ, השינוי או שמי שנגד בעצם רוצה להשאיר את הסעיף כפי שהיה לפני כן

, כינוס הקונגרסלהסביר מדוע היתה בקשה לדחות את אני אבקש ממישהו מהוועדה . קודם כל יש בקשה להעברה

 .חודשים ולפחות לכל חמש שנים 28-לקבוע לא יותר מ

 .בתקופה מסוימתלא נערך תמיד , ארבע שניםכל גם כשהיה , בהיסטוריה שלנו אנחנו זוכרים שהקונגרס :ראובן שלום

שיקולי , אירועים היסטוריים, היו שיקולים בעת קביעת מועד הקונגרס, פעם באוקטובר וכדומה, היה פעם ביוני

דחו . תמיד עלתה השאלה. סעיף מיוחד בתקנוןיש לזה  אך גםמלחמות זה יוצא מן הכלל . עלויות וכדומה, נוחות

 2101-הקונגרס ב ,כזכור. חמש שניםכעבור , האחרון שנערךגם הקונגרס . והאריכו את זה לפעמים בכמה חודשים

האפשרות , זאת אומרת הפער הזה .בחשוון, לעומת זאת הקונגרס האחרון היה בסוף אוקטובר. 2101ביוני  02-היה ב

יכולת לתחום את רצו פשוט  .למתיחה הזו היתה קיימת תמיד והיא גם דרך אגב תישאר אם הסעיף לא ישתנה

 . חודש 28ד המתיחה הזו ע

אם ההצעה לא . חודש 00-כתוב חמש שנים ויש נקודה אבל שיהיה ברור שאי אפשר למתוח את זה לחמש שנים ו

זה נשאר ככה וכפי . מש שנים במועד ובמקום שייקבעו על ידי הוועד הפועל הציוניאחת לחשאר יימתקבלת זה 

אבל זה  ,אומר שהיכולת הזו תמומש זה לא. שאמרתי ראינו את ההארכות ולכן אמרו מה יכולת המתיחה

 .להחלטתכם

חודשיים אז , אם יש שינוי של חודש, כרגע בניסוח הקיים. יש הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה :נריה מאיר

אם היו רוצים שזה . שנים 0.0וזה יהיה  יםחודש 28-זה לא יהיה פחות מ, יםחודש 28נכתוב ברגע שאבל  ,זה יקרה

 -כתוב פעם בחמש שנים . 0.0-שנים ולא יותר מ 0 נכתבסעיף אחר כאן ש בשום. היה צריך לכתוב, שנים 0.0יהיה 

אפשר להציע גם  .זה נראה לא טוב בעין ציבורית שאנחנו מאריכים את הקדנציה של עצמנו. שיהיה פעם בחמש שנים

 .יף הזה ולהעביר אותו להצבעה או לחילופין להשאיר את זה בניסוח הקייםלא לקיים הצבעה על הסע

אם אגיד לכם שבאוקטובר לא נוכל לקבל את הצעירים מכיוון שהם סטודנטים ולא יכולים  :סילביו חוסקוביץ

לכן . זו דוגמה למה הגמישות הזאת מתבקשת. אז זאת הסיבה? לא הייתם מאריכים את הקונגרס, להגיע לקונגרס

 .חודשים 28, אני מציע להשאיר את התיקון כפי שהוצג פה

הוועדה חשבה שנכון היה שהיא תגדיר  .על זה דיבר ראובןמועד הקונגרס ויש גמישות בעניין גם היום  :ירון שביט

שווה לדבר על זה . מבינים שאפשר להגיע עד הגדרעכשיו שמים גדר כולם  אםנריה ש כפי שאמר. גמישותגדר ל

 .בוועדה

זאת אומרת  ,"חודשים 2/מועד הקונגרס ייקבע לפחות "בחלק השני  שאם נכתביבלתי גם הערה מהחבר הרווי בליץ ק

שהיא גמישות  ואיזאו שימרה  זה גם מקשה כי הוועדה לא ניסחה .לפני המועד בלי להשאיר שום שיקול דעתרב זמן 

 שובויפרסמו , סליחה טעינו להודיעך יצטרכו פרסמו ואחר כיהקונגרס ואז יהיה מצב שפרסום ושיקול דעת במועד 

אם נריה לכן ונבוא עם משהו קצת יותר מתוקן . קצתבואו נחשוב על זה עוד  .יכעסו ובצדקל "ואז החברים שלנו מחו

 .נעשה את זה בשמחה, בשנהיציע לדחות את ההצבעה 

  ?מי נמנע? מי נגד? מי בעד. לוועדה אנחנו מצביעים על החזרת הסעיף. יש כאן הצעה להחזיר לוועדה :נילי נאהורי

 .התקבל



39 

 

? מי בעד –' סעיף קטן ב .קודם כל נפצל ואז נעבור לנשיא -ות הציונית כאן יש התייחסות לנשיא ההסתדר - 09סעיף 

 ? מי נמנע? מי נגד

קום במ. הסעיף המתוקן אומר יידון ויחליט במדיניות של ההסתדרות הציונית העולמית? מי בעד –' סעיף קטן ד

 .'ייקבע את המדיניות הכספית והתקציבית והתקציב לשנה וכו

 .התקבללא . בעד 94נגד  /2     .זה שינוי חוקה -  /23צריך . אנחנו נספור? מי נגד? מי בעד התיקון

יש בקשה  4/בעצם בסעיף  - " נשיא ההסתדרות הציונית העולמית"מבקשים בתיקון למחוק את כאן ', סעיף קטן ה

 4/קודם כל נצביע על התיקון של סעיף . אני חושבת ואני מבקשת בעצם אישור. לתיקון ולמחיקת המוסד של הנשיא

 .09לסעיף ולאחר מכן נחזור 

 .נריה מאירזכות הדיבור ל - 4/סעיף לגבי 

מית זה מוסד שקיים כבר מוסד נשיא ההסתדרות הציונית העול. אנחנו מבקשים לא לבצע שינוי :נריה מאיר

אנחנו חושבים שצריך . זה מוסד חשוב. גם אם הוא לא מאויש כרגע, אותואנחנו לא רואים סיבה לבטל . עשרות שנים

תנועה הלאומית בבטלים כאן מוסדות מאנחנו לא באים ו. להשאיר את האפשרות של נשיא הסתדרות ציונית עולמית

 .ולכן אנחנו מבקשים להתנגד לסעיף הזה

הזה , את הסעיף אני מאד שמח שיש לנו את האפשרות למחוק, לדברי ידידיי הטוביםבניגוד  :גאל גרינוולד

ת להפוך את הארגון הזה אנחנו רוצים לנסו. נשיא ההסתדרות הציונית העולמית זה תפקיד מיותר, רבותיי. מהחוקה

יש חברי . יושב ראש ועד הפועלב. ממלא מקוםב, ביושב ראש, אין צורך בנשיא .יל למרות שהוא ארגון ותיקלארגון יע

זה גם יכול לגרום לכך . זה מכביד, להוסיף או להשאיר את העיקרון של נשיא .היום יש גם הנהלה מורחבת. הנהלה

אשר על כן אני חושב שההצעה למחוק כל מה שנוגע לנשיא היא הצעה נכונה ואני . שתהיינה הוצאות נוספות לארגון

 .ובעד לבטל את הסעיף של הנשיא יע נגד הסעיף של הנשיאקורא לחברים להצב

ההסתדרות הציונית  אע הסכמה או נכונות להיות נשיאם מחר הנשיא שלנו רובי ריבלין יבי :סילביו חוסקוביץ

אבל כשיהיה מישהו , את התפקידאף פעם לא איישנו . שאיר את זהלהאני מציע ? אנחנו לא נקבל את פניו, העולמית

 .נקבל אותו לטבהח, ראוי

 .מחיקת מוסד הנשיא 4/אנחנו מצביעים על סעיף . נעבור להצבעה :נילי נאהורי

 .התקבלהתיקון לא ? מי נמנע? מי נגד? מי בעד

הדיון והשיח  .הצעותבנוגע לאפשרות להתבטא אין לחברי הוועד הפועל לדבריו  -בקשה לסדר  מעלה  טל אלוביץ

, בעדאחד  - יש להגביל את מספר הדוברים. שהם אינם בעלי זכות הצבעה ,ההנהלהבין חברי  רקכאן הם  יםמתנהלש

 . חותמת גומימשמשים כ חברי הוועד הפועלכרגע התחושה ש. אחד נגד

חשוב שחברי ההנהלה יסבירו  מסוימיםאני חושבת שבסעיפים . אגביל -חשוב שזה כבר לא סביר אשכ :נילי נאהורי

, זאת אומרת שהנשיא -הנשיא בנושא ביטול . אנחנו נפצל .'סעיף קטן ה ,09אנחנו חוזרים לסעיף . ויבהירו את הנקודות

יכול להיות . נכון שזה לא הגיוני. המוסד עדיין קיים אבל כאן בכל זאת יש בקשה שהקונגרס לא יבחר כביכול בנשיא

? בנשיא ההסתדרות הציונית העולמית' מי בעד המחיקה בסעיף קטן ה. הצבעהעוברים ל. בנשיאשבעצם מישהו אחר יבחר 

 . מה שעבר זה לא לתקן את החוקה. א לתקןאנחנו מבקשים ל  .כלומר הנשיא נשאר . התקבל ? מי נמנע? מי נגד

זאת   ?יבחר בנשיא הקונגרס ייבחר בנשיא ומה יהיה אם הקונגרס לאשעכשיו אנחנו מחליטים  : מאשה לובלסקי

בחר הקונגרס ישאי אפשר להחליט . איתהחשוב איך להתמודד ויש ליש לנו בעיה . פעלנו בניגוד לחוקהשאומרת 

 . אז פעלנו בניגוד לחוקה. ורק בנשיא הוא לא יבחרבממלא מקום יושב ראש  ,ביושב ראש, בנשיא

ולא  ה3בטוחה שבקונגרס הבא אנחנו כן נבחר בנשיא אני. עכשיו הצבענו והבנו את חשיבות מוסד הנשיא :נילי נאהורי

 . נפר את החוקה
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הרי הכוונה פה שהמוסד שייבחר אם  ;אומרת דבר נכון היא. אני חושב שמאשה אומרת דברי טעם :חוסקוביץסילביו 

לזה . נשיאלא שמחייב את הקונגרס לבחור , ניסוח צריך להיות בצורה כזו שאם וכאשרה. וכאשר זה יהיה מוסד הקונגרס

 .התכוונו

 .אנחנו אחרי הצבעה. לעשות תיקון וסליחה שוב רשאי אפ. לא :נילי נאהורי

התוספת סגן וממלא , כלומר. אבל המשך הסעיף' אנחנו עדיין בסעיף קטן ה. המשך הסעיףאנחנו עכשיו מצביעים על 

 ".צומצמתמ"תוספת חברי הנהלה ומחיקה של המילה , מחיקת הגזבר. מקום יושב ראש ההנהלה

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? מי בעד התיקון

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? מי בעד – 0' סעיף קטן ה

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? מי בעד המחיקה. המחיקה –' סעיף קטן ו

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? מי בעד המחיקה –' סעיף קטן ז

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? מי בעד התוספת – 00סעיף 

 .לא היתה בקשה של פיצול. בכללותו 02אנחנו הצבענו על סעיף   .התקבל? מי נמנע? מי נגד? מי בעד – 02סעיף 

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? בכללותו מי בעד 01סעיף 

 .להצבעה הועלולא  –  21 -ו 04, 08 פיםסעי

 .אין תיקון - 20סעיף ב

. להבנתנו הוא נושא של הבחירות - חרבהזכות לבחור ולהי - 22סעיף שכותרת המשנה שלו בסעיף  :ירון שביט

 . הוא חלק מכל המכלול של מיהם בעלי זכות הבחירה ומי לא. צריך לדון עליו

. אנחנו נפצל .גם כן 4' יועבר למליאה מסו על ההצעה של ירון שזה לא יעלה להצבעה כעת נצביע :נילי נאהורי

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? מי בעד – /על פסקה  מצביעיםאבל  4למליאה  נעבירשאכן קשורות לבחירות  2-ו 0פסקה 

 .4עוברות למליאה  2ופסקה  0פסקה 

אנחנו לא יכולים . 01-הורדת הגיל המינימלי ל', תיקון הגיל בפסקה השנייה של סעיף קטן א. /2בסעיף ' סעיף קטן ג

 .צריך שזה יהיה הגיוני ושתהיה אחדות בחוקה. דחינו את ההצבעה על הגיל בסעיף אחרש מאחר. עליו להצביע

 .התקבללא   אז התוספת? מי נגד? מי בעד התוספת – /2בסעיף ' אנחנו עוברים לסעיף קטן ג

 .התקבל  ? מי נמנע? מי נגד? מי בעד התיקון – 29סעיף 

 .לא התקבל?  מי נמנע? מי נגד? מי בעד –' א 20סעיף 

    :פיצול – 22סעיף 

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? מי בעד המחיקה. 0פסקה מחיקת – 0פסקה 

 .התקבל    ? מי נמנע? מי נגד? מי בעד – 2פסקה 

 .התקבל   ? מי נמנע? מי נגד? מי בעד – /פסקה 

. עוד לפני הווטום ספרטום בכלל .בתוך תת הפסקאות אנחנו מבקשים לפצל את ההצבעה גם 9בפסקה  :ירון שביט

אני חושב שיש הסכמה רחבה שכל הסוגיה שמתייחסת לקונפדרציה הדסה שבעינינו זו , במסגרת הדיון שהתקיים פה

  .'אבל להצביע נגד המחיקה של ג' וב' שמח להצביע בעד המחיקה של אנבשלב הזה לא צריכה להימחק ולכן ', ג 9פסקה 

 .התקבל  ? מי נמנע? מי נגד? מי בעד המחיקה –' סעיף קטן א 9פסקה  :ורינילי נאה

 .התקבל    ?מי נמנע? מי נגד? מי בעד המחיקה -' אנחנו עוברים לסעיף קטן ב
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ולהגיע  בולקיים הצבעה על דחיית הנושא בשנה כדי שאפשר יהיה לדון  אנו מבקשים', לגבי סעיף קטן ג :ירון שביט

בינתיים הוועדה . ההצעה שלנו לסדר היא לדחות את ההצבעה בשנה .להבנות ואני מאמין שאפשר יהיה להגיע לפתרון

 .תוכל לבוא עם הצעה חדשה

 . הצביע בעד להעביר את זה לדיון נוסף בוועדהמצטרף לירון ומבקש ל יעקב חגואל

 .התקבל  ?מי נמנע? מי נגד? מי בעד. נוסף בוועדה ההצעה להעביר את זה לדיון מעלה להצבעה את נילי נאהורי

המילים  תמחיק -אותו ב חגואל להסביר מבקשת מיעקו, כאן יש ווטום ספרטום. נמחק –0סעיף קטן  9פסקה 

 ".במוסדות האחרים של ההסתדרות הציונית העולמית"

בהחלט יש מעמד , ם יהיו ברוריםדנו בוועדה רבות על לנסות להבהיר דברים שלא יהיה ערפל ושהדברי :יעקב חגואל

את כל הזרמים וכל המפלגות ויש לו  -למועצה הציונית שזה גוף שמייצג את הציבוריות בישראל בתוך הבית שלנו 

שנים וזה דומה מאד למה שדיברנו על הדסה לפני כן שיש פה רגישויות וצריך לשמור עליהן והסעיף פה  92מעמד מזה 

אם היה מעמד . ולא דבר אמורפי אבל על הדרך לא צריך לפגוע במעמדו ומה גודלבהיר מה המעמד משאני בעדו 

 יוצריך לשמור על, היה מעמד בכל המוסדות הלאומיים, צריך להמשיך לשמור עליו ואם למועצה הציונית, מסוים

הכמויות אני בעד להשאיר את הניסוח למעט התיקון של . ולא על הדרך לתקן ולהוריד את הדברים האחרים בכולם

להשאיר את המוסדות האחרים כמו שהיה ולהמשיך עם זה ולא לשנות ואני מבקש שתתמכו . שהוא מובהר פה היטב

 . בהצעה הזאת

הרעיון היה לקרב את הדור הצעיר ואת החברה בישראל  כמי שהקים את המועצה הציוניתמוסיף ש, אהרן ידלין

נה היו דיבורים שאין צורך יותר כבר בהסתדרות הציונית אחרי הקמת המדי. הישראלית כולה למוסדות הלאומיים

למען , עדיין יש צורך במוסדות של העם היהודי כולו. הן מילאו כבר את תפקידן וזה לא נכון. ובסוכנות היהודית

. מען המלחמה בהתבוללות ולכן כדאי שנציגים של החברה הישראלית יהיו בכל מוסד של התנועה הציוניתל, העלייה

 . אנחנו רק מחזקים את הזיקה לחברה היהודית בישראל? חנו מפסידים בזהמה אנ

. מה זה המוסדות של התנועה הציונית ווטום ספרטום על ההצעה הזאת ואני חושב ששכחנו הגשתי :ירון שביט

היום נציגי . ל"מוסדות התנועה הציונית הרבה יותר רחבים מהמושג של הוועד הפועל והאסיפה הכללית של קק

במפתח שאני מקווה שבאמת משקף את יחסי הכוחות , למיטב ידיעתי נמצאים בוועד הפועל הציוני, ועצה הציוניתהמ

 .ל"נמצאים גם כנציגים באסיפה הכללית של קק, בבית ואותם נציגים

ז א ,לא ואכן מגיעים  הם לפעמים, בוועדת הכספים אין להם נציגים למשל בהנהלה הציונית וכשמגיעים להם נציגים

בכלל לא קשור לסיפור , עניינים ששנויים במחלוקת אלו הםאחר ו אואנחנו יודעים שמושכים אותם לכיוון כזה 

לא חסר ייצוג של החברה , שאנחנו רואים פה כפימעמדה של המועצה הציונית והייצוג של החברה הישראלית ש

 .הישראלית בוועד הפועל

. ל והא ותו לא"באסיפה הכללית של קקו ת יהיו חברים בוועד הפועלאני מציע פשוט להבהיר שנציגי המועצה הציוני

חזיר את זה לוועדה ונמשיך לדון ולנסות להגיע לרשימה מוסכמת של מקומות שבהם יש נתבקש להאם , לעומת זאת

 .לא מקובלת עלינו, "בכל המוסדות של התנועה הציונית"אמירה כללית  .בשמחה, נציגות של המועצה הציונית

ובמוסדות האחרים של "בעצם הווטום ספרטום של יעקב חגואל הוא להשאיר את המילים . תודה :נילי נאהורי

 ?מי נגד? נצביע על השאלה הזאת מי בעד המחיקה כעת. כלומר להתנגד למחיקה -" ההסתדרות הציונית העולמית

כך שיתנגדו למחיקה  /23צריך ולקבל את הווטום ספרטום  /23כדי לקבל את התיקון צריך רוב של מסבירה שב

 .זה לא גורע. אחר כך נעבור לווטום ספרטום של ירוןוזה היינו הך . בה יותר קל לדעת מי בעד המחיקהשהר

לא ? חברים 0צירים ושל  00מי בעד התוספת של . חברים 00-צירים ו 00 –נעבור להצבעה על התוספת של החברים 

 .התקבל  -בהצבעה . לי המחיקהב. מדברת על המחיקה של המוסדות האחרים
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לווטום ספרטום אומר שאתם  פירוש ההתנגדות? "המוסדות האחרים"מי בעד הווטום ספרטום להשאיר את המילים 

אז מי שעכשיו יצביע נגד זה יתקבל רק אם יהיה . כדי לקבל את המחיקה /23מקבלים את המחיקה אבל צריך רוב של 

 ?ום ספרטוםמי נגד הווט   .זה תיקון חוקה. /23

מי בעד הווטום . /23-ב העבר ההצבעהכדי לדעת אם , הוחלט לקיים ספירת בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באולם

 ?כלומר מי בעד להשאיר את הסעיף כפי שהיה, ספרטום של יעקב חגואל

של יעקב לא  יכול מאד להיות שהווטום ספרטום. זה קצת מבלבל. זה שני שלביםשיש כאן  מסביר םראובן שלו

 .יתקבל אבל בסופו של דבר לא תהיה מחיקה

כלומר ביקשו  , התנגדו לווטום ספרטום 09. אנשים בעלי זכות הצבעה 029 ישנם .מפקח על ההצבעה  אלי כהן

 .לא התקבלולכן התיקון  /23זה לא . למחוק

 . לא יהיה ספק כדי שלאיש היועצת המשפטית תסביר את התהליך כפי שהוא מחייב.  עוברים לווטום ספרטום כעת

אנחנו עוברים לווטום  .נעשה את זה מחדש לגבי המחיקה -אנחנו נפצל . התקבל לאהווטום ספרטום  :נילי נאהורי

אחוז ולכן הווטום ספרטום    21יש רוב של   .רים את ידו עכשיו מי שנגד הווטום ספרטום  של ירוןי. ספרטום של ירון

 ./02סך הכל . הצביעו נגד 94. הצביעו בעד 19  .חוזרים לתיקוןעכשיו אנחנו    .תקבללא  ה

 .בעלי זכות הצבעה 029מתוך  :אלי כהן

הרוב הדרוש כדי לתקן את החוקה זה . אין לי שום ויכוח עם הקביעה של יושבת ראש המליאה :ד פרן ברניס"עו

 יש. אנחנו קבענו שיש קוורום. ציתמתוך המצביעים צריך קוורום ויותר ממח .בעד מתוך הנוכחים והמצביעים /23

 .011 מעל

 .היתה הצבעה ולכן הסוגיה נסגרת .ההתקבלההצבעה  :נילי נאהורי

 . ערערכו לל, לערעראם רוצים . בואו נעביר את הדיון לקווים חיוביים :יעקב חגואל

עכשיו מצביעים על כלומר  .עוברים לסעיף בלי הווטום ספרטום  מאחר ושניהם לא התקבלוכעת  :נילי נאהורי

מי נגד ? מי בעד המחיקה .מבקשת לספור. המחיקה של המוסדות האחרים של ההסתדרות הציונית העולמית

 . התקבל    .נגד 2/, בעד 10 ?המחיקה

אומר התקופה של הכנת החוקה ולכל אורך  מודה ליושבת ראש המליאה על עבודתה, את הישיבה מסכם אלי כהן

 .יישר כח. שרוצים כאן להנהיג את העניין אשרינו שאלה הם האנשיםש

* * * 

 דיונים בחוקה וקבלת החלטות - 6' מליאה מס

 
אני רק רוצה לומר שזרמים דתיים עובדים . אני בא מזרם מסורתי עולמי. כמה מילות פתיחה :הרב סטיב ורניק

כל . ציונות עושיםכולנו . בחוגי לימוד, בבתי ספר, במחנות לנוער, בתנועות נוער, בבתי כנסיות. בפעילויות ציוניות

ע הם ארגונים "מים בתוך הצהזר. המקומות האלה הם מקומות שיכולים להביא חברים ובייחוד צעירים וצעירות

 .אל תשכחו זאת, ציוניים

 .0פסקה  22לסעיף להצבעה על אנחנו מוכנים עכשיו לפנות 

 .התקבל ? מי נמנע? מי נגד? בעד מי

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? כל מי שבעד. 2סעיף קטן  22אנחנו בסעיף 

 . יש אחד נגד. כל מי שנגד, כל מי שבעד המחיקה  .רוצים למחוק את הפסקה. הישנה 2פסקה  21סעיף 
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 .כמעט פה אחד התקבל

 .התקבל? מי נמנע? מי נגד? מי בעד – 0סעיף קטן  24סעיף 

 .התקבל פה אחד? מי נמנע? מי נגד? מי בעד – 2סעיף קטן  24סעיף 

 .וזה ווטום ספרטום שלי – 2פסקה ' א 1/אנחנו עוברים לסעיף 

 .לא יכול להיות יושב ראש המליאה בעניינים האלה כשיש לי ווטום ספרטום אני

יש ווטום ספרטום של עמיתי אלן סילברמן ולכן הוא יציג את  – 2פסקה ' א 1/זה דיון לגבי סעיף  :הרב רפי אוסטרוף

 .ההצעה שלו ולאחר מכן נצביע

ועדה . יב וכספיםל של הוועדה לתקצ"רבים מכם יודעים שלכבוד לי להיות יושב ראש עמית מחו :אלן סילברמן

 ,או בדיקה ואיזון check and balancesמה שאנחנו קוראים באנגלית . זו עומדת כמערכת עיניים שנייה לתקציב

כשהם שואלים ורוצים לראות  בלבתקציב א עסוקחברים ממדינות אחרות שבאו לבו נמנים שולחן סביב הבמיוחד 

 .אומרים לנו שזה אסור, שורה בתקציב או הוצאה בתקציב

רוב הזמן הם , שורה ולשאול על כל הוצאה אבל כשאנחנו מבקשים ועדת התקציב יש רשות ללכת שורהבתקנון 

אם זה רק  חברי הוועדהאנחנו  שואלים למהל "שבאים מחו אלו. אנחנו רוצים להשתתף בוועדה. אומרים זה אסור

, המטרה של הווטום ספרטום הזה היא להבטיח שהוועדה תוכל להצביע על פרטים אבל יחד עם זאת. לומר כן ולא

לכן הווטום ספרטום גם מציע . על כל פרט ופרט לבקש מידעבוועדה  יםאנחנו לא רוצים לאשר לחבר אחד או שני

. כי חשוב לקיים דיון נפרד ולהצביע על נושא נפרד חסלהתייאחוז מהחברים יצטרכו  1/שלפני ישיבת הוועדה לפחות 

אני מקווה . ההצעה עומדת באיזון בין ההליך הטוב לבין זכות חברי הוועדה להשתתף בשאלות התקציב החשובות

 .שתצביעו בעד הווטום ספרטום

הווטום  נצביע על הסעיף הזה האם הוועדה מקבלת אתאנו , מאחר שאיש לא מבקש לדבר  :הרב רפי אוסטרוף

 . ספרטום שהציע אלן סילברמן

 .התקבללא . נגד 1/, בעד 12  .אין  ? מי נמנע? מי נגד   . נא להרים כרטיס? מי בעד

ר "יו, או לא התקבללמרות שהועלתה בקשה לקיים ספירה נוספת מאחר שעלתה שאלה על קול אחד אם זה 

 . המליאה החליט שאינו מאשר ספירה נוספת

* * * 

 דיונים בחוקה וקבלת החלטות - 7' מליאה מס
 

 .בטל ממנהילא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין לה –אנו קוראים בפרקי אבות . גבירותי ורבותי: לאה מולשטיין

(. ג)2תת סעיף , א1/ברצוני לקרוא להצבעה על סעיף , לכן', א 1/אנחנו עדיין בסעיף , בעקבות הדיון על הצעת המיעוט

 .נמחק ( ג)2תת סעיף , א1/סעיף , אם כך. התקבלהההצעה   ?מי נגד ?מי בעד

ההצעה   ?יש נמנעים  ?מי נגד   ?מי בעד .  אותואם אין בקשה לפצל , בשלמותו נקיים הצבעה על סעיף זה. 0/סעיף 

 .התקבלה

לא הצעה ה -בספירה שהתקיימה   ?מי נגד ?מי בעד. 0 על תת סעיףנצביע  .מאד ארוךשהוא  2/עיף לסממשיכים 

 .0חלק , 2/כלל בסעיף יהתוספת לא ת. התקבלה

 . אלא אם מישהו מבקש אחרת, נצביע עליהם יחד. יש מחיקה ויש תוספת: שני שינוייםבו שיש , 2חלק לעוברים 

 .התקבלהההצעה    ?מי נגד ? מי בעד
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 .התקבלהההצעה    ?מי נגד ?מי בעד'? ב-בעד המחיקה ב. 'בתת סעיף נתחיל ב

 .התקבלהההצעה  ?מי נגד ?מי בעד המחיקה. 'הלתת סעיף נעבור 

 מדובר, המספרים עללא ". הנשיא של ההסתדרות הציונית העולמית" המילים מחיקתעל רק להצביע  עלינו ,ראשית

להחליט אם נצביע על  נוכלכ "מצביעים על המחיקה ואח ."הנשיא של ההסתדרות הציונית העולמית"על המילים רק 

 רוצים גם  אנחנו לא ר בהכרח, אם נשאיר את הנשיאאבל , החלפהמפני שמדובר ב, "ראשהיושב  "המילים  תוספת

 .לנו בלבול זה יגרוםכי , יושב ראש

לנשיא אנחנו עומדים להצביע אם ניתן . אבל זה מאפשר לכם בחירה, כך שיש נשיא. לא מחקנו את החלק עם הנשיא 

מי בעד   .אם אנחנו רוצים שיושב הראש יחליטבאנחנו יכולים להחליט  ,יותרמאוחר או , להחליט את ההחלטה הזו

 נשיא ההסתדרות הציונית העולמית ?מי נגד  ?בעד המחיקה? "הנשיא של ההסתדרות הציונית העולמית"מחיקת 

 .כהןימשיך ל

. אין בזה באמת שום הגיון. אני מבקשת מכם להצביע גם על יושב הראש. כי זה מוצע פה, אני אדבר מבחינה פורמלית

או , כאן אנחנו נצביע על הבחירה שלכם להכניס, אבל. את שניהם בפנים שאירנאם " ו"אנחנו נצטרך לפחות להוסיף 

יהיו לנו גם הנשיא וגם יושב , אז  ?שב הראש גם כאןמי בעד להוסיף את יו". ההנהלהיושב ראש "גם , לא להכניסש

 . הראש

אני בטוחה שפרן תסביר  –נצטרך לתקן ". גם3ו", כן: לאה מולשטייןעונה , או3ו -במענה לשאלת הבהרה אם מדובר ב

 .כך שזה יהיה הגיוני, דומהלנו מה קורה במצב 

המנהיגים  ם שלשמספר ,מדובר בשינוי במספר .אנו עומדים עכשיו להצביע על הקטעים הנותרים של חלק זה

 ?מי בעד שינויים אלו. יע על שניהם יחדאז נצב. מחיקה בסוף יש גםו, יםהציוניים לא יעלה על מספר מסו

הצבענו על השארת הנשיא ועל : הסבר. הם לא מבינים על מה אנחנו מצביעים. אנחנו צריכים להסביר שוב. סליחה

זו שאלה האם מספר המנהיגים , אז. חנו עומדים להצביע על שני השינויים האחרים שםעכשיו אנ. הוספת יושב הראש

אני מציעה  ?י הוועד הפועל הציוני"עושאנחנו עומדים לבקש מחיקה ומאושרת , 01לעומת  02הציונים לא יעלה על 

 .אלא אם מישהו מאד רוצה להפריד ביניהם, שנצביע על שניהם ביחד

 . ים האחרונת שאנחנו מוחקיםאנחנו נצביע רק על המיל

 .התקבלהההצעה    ?נמנעים ?מי נגד  ?מי בעד המחיקה

 .התקבלהההצעה   ?נמנעים  ?מי נגד  ?מי בעד מחיקת החלק הזה. 'זעוברים לחלק הבא פסקה 

 .ההצעה מתקבלת ?נמנעים ?מי נגד ? מי בעד .אנחנו מצביעים על כל השינויים יחד בהצבעה אחת. בעברית' חפסקא 

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים ?מי נגד ? מי בעד . להצבעה על כךנעבור . נשיאים לשעבר. בעברית' ט פסקא

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים ?מי נגד ? מי בעד. א"בפסקא יקטע אחרון 

 . בעברית השורה האחרונה היא תוספת. 9חלק 

 .לא התוספת, רק המחיקה. 9בחלק  הפסקאאנחנו נצביע קודם על מחיקת . נפריד בין הפסקאות

 .התקבלהלא ההצעה  ?נמנעים ?מי נגד ? מי בעד

 ?מי נגד ?מי בעד הכנסת המשפט האחרון המופיע בגרסה העברית. תוספתהנצביע רק על כעת 

 .לא התקבלהההצעה  ?מי נגד. רק בעד? מי בעד התוספת. נקיים ספירה

 .התקבלהההצעה   ?מי נגד?  הפסקהמי בעד מחיקת  . (ב) 4 פסקא

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים ?מי נגד? הפסקאמי בעד מחיקת . 0 פסקא
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 .התקבלהההצעה  ?יש נמנעים ?מי נגד ?2 פסקאמי בעד מחיקת 

כי אני יודעת , מציעה לחלק את ההצבעה. שתי פסקאותכי כרגע מחקנו . 2 פסקאיהפוך להיות , 8 פסקאמה שהיה 

אנחנו . בארבע המילים האחרונות אנו עומדים להצביע בנפרד על הוספה. שלנו דיברה על כך הרבה זמן שהוועדה

 ?מי בעד החצי הראשון, אז. נצביע על ארבע המילים הבאותולאחר מכן  ,נצביע קודם על החלק הראשון של המשפט

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים  ?מי נגד

  ?מי בעד הכללת המועצה הציונית בישראל". או עם המועצה הציונית בישראל" :נצביע על ארבע המילים הבאותכעת 

 .התקבלהההצעה לאחר ספירה נוספת ? יש נמנעים ?מי נגד

             . התקבל . אנחנו מכלילים הכל. אלא אם מישהו מבקש אחרת, כל השינויים בבת אחת. א פסקא

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים ?מישהו נגד ?בעדמי ', א 8שהיה חלק , 2הצבעה על מה שעכשיו חלק 

זו . זוכה החבר החדש במלוא הזכויות של המחליף וצריך להיות של המוחלף, עם אישור המינוי - כתוב כאן :דינה האן

 .פשוט טעות אבל זה שינוי מהותי של הסעיף

 . כי זה לא שינוי מוצע, הבעיה היא שאנחנו לא יכולים לבצע את השינוי הזה:  לאה מולשטיין

 אנחנו מצביעים על. נוכל לשנות בעתידשכדי ב, ההערה התקבלה והיא תיבדק. אנחנו מצביעים רק על השינוי שהוצע

 .התקבלהההצעה    .אין? נמנעים ?מי נגד ?מי בעד. ב פסקא

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים ?מי נגד ?מי בעד . אנחנו מצביעים על התוספת. 0סקא פ. בחלקיםנצביע . 0/סעיף לנעבור 

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים ?מי נגד ?מי בעד. יש שינויים, / פסקא

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים ?מי נגד ?מי בעד. 2/סעיף 

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים ?מי נגד ?מי בעד .1/סעיף 

 . 4/ סעיף כבר הצבענו על

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים ?מי נגד ?מי בעד השינויים המוצעים. זה השינוי הראשון.  / פסקא, 91לסעיף במעבר 

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים ?מי נגד ?מי בעד, 9 פסקא

רק על השינויים נצביע , ראשית. נחלק את ההצבעה ונתקדם לאט כדי שיהיה לנו ברור איפה אנחנו עומדים, 90סעיף 

מי  ?מי בעד המחיקה". פנימית"למחוק את , "הנהלה פנימית", רק מילה אחת, 0בחלק , ותחהראשונים במשפט הפ

 .התקבלהההצעה . יש מספר נמנעים  ?נמנעים ?נגד

". מכל ארגון ציוני"אבל זה צריך להיות , המילהלא צריך למחוק את  –" מכל. "יש טעות בעברית. 'ד עדיין בפסקא

 . נתקן את הניסוח

ר העולמי של "יוהכיוון שמכניסים בו את  ,בוועדה ממי שהשתתףכל הסעיף לקבל הסבר על  מבקש :גאל גרינוולד

, הקרן הקיימת לישראל. קרן היסוד שאני בעד אבל יש עוד פונקציות במוסדות הלאומיים שכרגע לא נמצאים

 .. לקבל את הרציונל של הסעיף הזה מבקש. קרן היסוד, הסוכנות היהודית

אז אם מישהו מוכן לתת . כי זה מתייחס לכל הארגונים, פסקא דזה לא הגיוני לדון בזה בהקשר ל:  לאה מולשטיין

 ?אף אחד לא רוצה להסביר, אם מישהו מהוועדה מעוניין להציע הסברהאבל , אנחנו עדיין נצביע בנפרד –הסבר 

 .מטעם ההנהלה מבקשת מירון שביט להבהיר

זה , ו"שנמחקות המילים ארגון ויצ כךנפגעות מ אשר, ו"לכבוד ולעונג לי לדבר גם בשם החברות מויצ :ירון שביט

גם , ברגע שהוספנו את המילה נציג אחד לכל ארגון ציוני :לקבל הבהרה מהיועצת המשפטיתאשמח . כשלעצמו פוגע

קיימות בגלל המבנה של מהי ההגדרה ו תהיה נציגות בהנהלה ולכן אין צורך יותר בתוספת המילים שבעבר היו "לויצ
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בקול כדי שהיא תשמע את זה  זאתלומר כרגע כל ארגון מקבל נציגות ואין שום בעיה אבל חשוב   .'של גוף יהודי וכו

 .ממך

 .התקבלהההצעה ? נמנעים? מי נגד? מי בעד.  נצביע על פסקא ד: לאה מולשטיין

 .ודיושב הראש העולמי של קרן היס. כעת אנחנו בפסקא ה

ר ההנהלה הציונית היה יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל ולכן לא "יו 2101 -בעד הקונגרס  :ראובן שלום

 .שהקונגרס רשאי לבחור יושב ראש הנהלת הסוכנות כחבר הנהלה לכתובהיה צריך 

לבחור  הוועד הפועל רשאי, בין קונגרסים בתקופהשנעשה התיקון הזה שאומר , הפרדהלאחר ה 2101בקונגרס של 

 .ר העולמי של קרן היסוד כחברי הנהלה מצומצמת"ר הנהלת הסוכנות היהודית ויו"ביו

וזה דבר שהוא , 01:01על פי חוקת הקרן היסוד שאנו שותפים בה ש ,לגבי יושב ראש קרן היסוד, ההצעה אומרת

 הלוואי ויכולנו. קונגרס ויש לנו רצון כמובן לשמר את זהיושב ראש קרן היסוד נבחר ב, משמעותי מאד מבחינתנו

 .ייבחר בקונגרסיושב ראש הסוכנות גם לשמר את זה ש

. כי זה לא קיים בתקנון הסוכנות רזה דבר אח, ההצעה שהוגשה על ידי הוועדה אומרת שלגבי יושב ראש הסוכנות

 . שזה קיים בתקנון קרן היסוד להכניס את זה, לגבי קרן היסוד

דיברת על זה שבתקנון קרן היסוד כתוב שהקונגרס הוא זה שבוחר את יושב ראש ההנהלה העולמית של  :רון שביטי

מדבר על מי נבחר להיות חבר הנהלה ואין שום סיבה שדווקא ורק יושב ראש העולמי של  הזהקרן היסוד אבל הסעיף 

אז אנחנו מדברים על " ,לה שתהיה מורכבת מהקונגרס יבחר בהנה"-כי הסעיף מתחיל ב, מ חלקכ קרן היסוד ייחשב

 .ההנהלה

בתקנון קרן היסוד מדובר . קרן היסוד חבר הנהלה ממונה על תיק קרן היסודמלכתחילה היה יושב ראש  :ראובן שלום

 . הם חברי הנהלהש, מועצת הנגידיםשאר חברי כל כמו חבר הנהלה  הואשכך על 

 .אנחנו משנים את סדר ההצבעה. נבדוק את חוקי העזר ונחזור לזה: לאה מולשטיין

אז . כך שנצביע על הכנסת הערה זו גם כאן, וההערה נוגעת לשני אלו, זו מחיקה. 90סעיף ב( 0)0אנחנו עוברים לחלק 

 ?מי נגד ?(0)0מי בעד מחיקת חלק (. 0)0אנו מוחקים חלק 

יהיה בסמכות , הקונגרס או בתקופה בין הקונגרסים"-שמתחיל ב, (0)0מדובר על מחיקת חלק . לספור עלינו, אוקיי

 ?נמנעים ?מי נגד  ?זאתה המי בעד מחיק. וכן הלאה, "לבחור יושב ראש של הסוכנות היהודית הוועד הפועל הציוני

 .התקבלהההצעה 

 .מחיקה של מילה אחת בלבד. זה שינוי קטן מאד. 2פסקא , 90סעיף לאנחנו עוברים 

 .התקבלהההצעה  ?נמנעים ?נגד מי ?מי בעד

 .חה להזמין את אלן סילברמן לדבר עליהואני שמ להצעת המיעוטאנחנו עוברים 

, בזמן הקונגרס. בין קונגרסים, או אפילו יותר, של לפחות חמש שנים כיום ישנו מרווח: הבעיה שלנו: אלן סילברמן

שיש להם מעמד הם חלק מהתנועה שלנו או מפני ש? מדוע. מהארגונים שלנו אנו ממנים אנשים לתפקידים רביםב

 .מסוים בתנועתנו

לפני שהם נכנסים , אנו מבקשים מהם, לכן. שהם מתפטרים או עוזבים את הארגוןקורה , בתקופות שבין הקונגרסים

, שנמסור, שלנו רגוניםהא ולבקשת ההנהלה או מנהלי, שבמידה ויקרהאיתנו בכתב מראש להסכים , לתפקיד

 .את התאריך נוסיףאנו רק ו, החתומה מראש םהתפטרותאת  ,בהסכמתם
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עבודתו הנאמנה  במהלךאדם הצביע אותו  כיצדשל שעולה נושא השתמש בהתפטרות כלאיש כוונה לאין , שיהיה ברור

מישהו אומר שיש מלך חדש והם לא זוכרים את יוסף ולכן מפני שאנחנו לא משתמשים בזה פשוט . כחבר הנהלה

 .תנאים במכתב אלא שאנו מעמידים. מוציאים אותם החוצה

 או, אנו מבינים שעשוי להיות מצב שבו המכתב נמסר להסתדרות הציונית העולמית ופרן תגיד שבגלל ההקשר

שכאשר , הכללי הוא זה שאנחנו מבקשים קרוןיהע אך. אנו מבינים שזה אפשרי. לו תוקףואין יש בעיה , הנסיבות

ואנחנו  הווטום ספרטום תמטר היזו. צריך להכיר בהתפטרות, ושהוא או היא חתמו, קדם עם האדםקיים הסכם מו

 .מבקשים מכם לתמוך בכך

לא ברשויות , לא בממשלה ,בכנסת זה לא מקובל. בהצעה הזאת יש בעיהאני חושבת ש :מאשה לובלסקי

נראה לי שזה . מיד הוא צריך להפקיד מכתב התפטרותו בחירות חשאיותבנניח  לא מקובל שאדם שנבחר, המקומיות

 .לא נראה לי שזה עונה על משטר דמוקרטי. יכניס רק בעיות ולחצים

למה  .שא ומתן והידברויותיש דרכים על מנת להגיע איתו לידי מ, לא תקין או, לא חוקי, אם אדם עשה מעשה נפשע

שהיא בעיה שהופכת  ונראה לי שאנחנו מכניסים כאן איז? להיבחר אם הוא מראש מפקיד מכתב התפטרות אדם ילך

אני חושבת שצריך . את האדם הנבחר לאדם יותר נחות ושהוא יכול להימצא בשליטה ואפילו בשליטה שרלטנית

 .לחשוב על העניין הזה

אנחנו חושבים , לא רק שאנחנו תומכים במה שאמר החבר אלן סילברמן. דיון עקרוניהאמת שזה  :נריה מאיר

אם אדם נבחר מטעם סיעה מסוימת והוא בגד בערכים . הרבה יותר השאפילו היה צריך להיות מצד האמת רחב

ייצג אותה לא יכול ל הוא, גד ברעיונות האידיאולוגיים של אותה סיעהועבר לסיעה אחרת או שב ההאידיאולוגים של

הסיעה שלו והוא חתם על זה עוד  מובן מאליו שאם אדם בגד בערכיאני חושב שזה  .בתוך המוסדות הלאומיים

ההסתדרות הציונית העולמית לא יכולה לעמוד מנגד ולשמש מקלט של בני ערובה אידיאולוגים , מלכתחילה

 .ופוליטיים שהולכים נגד האינטרס שלשמו הם נבחרו

 . עם נמנע אחד . התקבלהההצבעה ?  נמנעים? מי נגד?  מי בעדה. עת נצביע על הצעת המיעוטכ: לאה מולשטיין

 .התקבלהההצעה ? נמנעים? מי נגד?  מי בעד. מחיקת הפסקה  לגבי הנשיאים הקודמים:  א 90 סעיף

 .התקבלהההצעה ? נמנעים? מי נגד? מי בעד, ב 90 סעיףמחיקת 

 .התקבלהההצעה ? נמנעים? מי נגד? מי בעד, ג 90 פסקא

 .התקבלה ההצעה ? נמנעים? נגד מי ? בעד מי:    92 סעיף

 .התקבלה ההצעה? נמנעים  ?נגד מי   ?בעד מי:  /9 סעיף

 .90 לסעיף הגענו

עד עכשיו היה כתוב בלפחות נוכחות של שליש . אנחנו נגד הסעיף הזה מכיוון שזה מוריד את הרף :נריה מאיר

ברגע שאומרים נוכחות של רבע לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה זה . החברים בעלי זכות ההצבעה בפתח ישיבה

ששליש זה מספר גבוה יותר ואם אנחנו חושבים . בעצם נותן מוטיבציה לאנשים לא להגיע כי מספיק רבעונותן הנחות 

 .רוצים להעביר החלטות בתנועה הציונית שיתקבלו בלפחות שליש

 ? מי נגד? מי בעד. א 90אנחנו נצביע עכשיו על סעיף : לאה מולשטיין

 . זה שינוי חוקה. אנחנו צריכים שני שליש. נקיים הצבעה רק משום שאנחנו צריכים לראות אם יש שני שליש

 . התקבלה לאההצעה . התקבללא  ?מי נגד

לאור המציאות שבה אנחנו נמצאים במהלכו של מושב הוועד הפועל הזה וכל התקופה שבין  :ירון שביט

הקונגרסים והמשמעות שעלולה להשתמע מהעובדה שאנחנו מוחקים לחלוטין גם את יושב ראש ההנהלה העולמית 
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נקיים על זה  .להוספה שלו ומצדי אפשר להצביע בעד זה אנחנו בשלב הזה נסיר את ההתנגדות שלנו, של קרן היסוד

איזה בעלי תפקידים באמת נכון וראוי שיצטרפו . להצבעה לקראת הקונגרס הבא נביאדיון מחדש בוועדה ונראה מה 

נשאיר את ההצבעה , על מנת שלא יישמע כאילו אנחנו עושים משהו אישי לגבי מי שמכהן כרגע. להנהלה הציונית

 .לי התפקידים האחרים נמחקוהזאת כי בע

 (.ה)0חלק , 90אנחנו מצביעים על סעיף . נצביע פורמלית: לאה מולשטיין

 .התקבלהההצעה ? נמנעים? מי נגד? מי בעד

 . תודה רבה לכולכם

 .עשתה זאת בהחלטאמנם אמרה שלא עליה לסיים את המלאכה אבל ש, מודה ללאה מולשטיין אלי כהן

* * * 

 קבלת החלטותדיונים בחוקה ו - 9 - 8' מס ותליאמ
 

 דוגמא חלקית שלומחולקת  .מבקש מהרב ורנון קורץ יושב ראש המליאה לעלות 4 -ו 8 ותמליאעם איחוד  :אלי כהן

  . לפני התוספות של החברים, השתוצג במליאהמצגת 

לשעבר נשיא  ,American Zionist Movementsנשיא לשעבר של והרב קונסרבטיבי משיקגו  :הרב ורנון קורץ

 .החוקה ועדתעל  וכל מי שעבדחברי ההנהלה חברי הוועד הפועל ו –כולם נהל דיאלוג בין ל מביע תקווה. עולמימרכז 

, צעירות -נשים ה ומברכת את ,כלל קלות שאינןישיבות השמנהלים את לחברים  מבקשת להודות :הלנה גלזר

 . התברכנושנשים שיש להן מה להגיד ואני באמת חושבת , נשים שיש להן דעות, דינמיות

והגענו להסכמה שאנחנו מביאים היום את , על ההחלטות שהבאנו בפניכם רביםשהיו לנו ויכוחים הזכרתי בדבריי 

 .להתנגדלא רק , להביא הצעותחברים פונה ל .הנושאים שאקריא עוד רגע להצבעה

אנחנו רואים הרבה . אנחנו רוצים תנועה גדולה. לא צומחת שהיא, נו מדברים כל הזמן שהתנועה שלנו לא גדלהאנח

 . הבא למושבתובא היא נדון בה ו, תירשם, כל הצעה שתובא .חברים וחברות חדשים בתנועה שלנו

. החברות דרך הפדרציות הציוניותש, המצב הקיים היום. חברות אישית בהסתדרות הציונית העולמיתית הסוגי

לרוב הסניפים של הבריתות בכל . ע היתה באמצעות הגופים הציוניים המשתייכים לפדרציה ציונית"החברות בהצ

 .08גיל החברות נקבע לגיל . ע באמצעות הפדרציות הציוניות היתה לרוב על הנייר"חברות של יחידים בהצ. מקום

אין חובה . ע בפדרציה הציונית במקום מגוריו הקבוע"יוני הוא חבר יחיד בהצמי שרוכש את השקל הצ, מציעיםאנו 

המפעל יהיה מפעל מתמיד . ע"הצ רישום יהיה מרוכז ומפוקח על ידי הנהלתה. להזדהות עם סניף מקומי של ברית

 .מועבר לדיון. 01קבע לגיל ייגיל החברות אנחנו מציעים ש. לאורך כל התקופה בין קונגרס לקונגרס

ממליץ שהסיעות יקיימו התייעצויות בינן  .הגדולות והקטנות. זה חשוב לאלה שמעורבים בפדרציות :הרב ורנון קורץ

 . למשך מספר דקות לבין עצמן וביניהן

, למרות זאת. בחירותניהול היש לנו ארגון מאד מסודר וטוב ל, בארצות הברית 'מרכז'אני נשיאת  : מרילין ווינד

ות בארצכלשהם לאנשים שאינם חברי ארגונים ציונים  ציוניה שקלה במכירתלצאת . גילינו הונאה במהלך הבחירות

 .ואני ממש מתנגדת לכך. וסיף לאפשרות ההונאהתרק , הברית ולאפשר להם להצביע

הציוניות בארצות הסיעות כל   -אני חושבת שמאחר ויש לנו כבר דרך בה אנחנו מקיימים את הבחירות ואנחנו 

לנהל את הבחירות שלנו  כך שאנו מסוגלים , במסגרת התנועה הציונית האמריקאיתמתאספים ביחד  -הברית

 .יכפה עלינויואסור שזה , בעצמנו
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מבנה היסטורי . המבנה שאנחנו מתייחסים אליו של ההסתדרות הציונית העולמית הוא מבנה ישן :צבי רביב

אבל זה מבנה שמדבר אל היהדות הממוסדת . האגף של הזרמים ביהדותכן שני אגפים של הארגונים ושנוספו לו עוד 

 או, כל הזמן קטנה והולכת בכל מקום שאנחנו נמצאים ואנחנו מאבדים יהודים שלא מצטרפים לקהילות שלהםש

רפו למפלגות ציוניות בוודאי הם לא יצט. כמו הקהילות בארצות הברית, לאותם גופים שגם הם לא מיוצגים כאן

למרות שזה אולי הארגון הגדול , "מכבי" ,ארגונים כמו הארגון שאני מייצגלאו מות או לא קיימות שלפעמים קיי

 בהרצאתו של , את האשמים ואני חושב שאתמוללמצוא  עלינו  אבל, חברים 911,111ביותר שקיים בעולם היהודי עם 

יש לי הרושם שלא הצלחנו . היה מעבר לריבונות, שנה 11היהודי לפני  כזי שקרה לעםרשהדבר המאמר ששיין ' פרופ

. יש לי הרושם שאנחנו מצהירים ומשדרים לעולם שאנחנו דווקא מהצד של הרבנות. לשדר שאנחנו חלק מהריבונות

שעלינו מבחינת המנהיגות של הקהל ואני חושב אלא , דתיתהרבנות ה לא. הרבנות שהוא לא רוצה להיות חלק בו

כיצד אנחנו לוקחים ומראים לעם היהודי מה טוב בלהיות . חשוב ביחד כיצד אנחנו מפגינים את הריבונות שלנול

היום רוב . דבר שמבחינת הדור הצעיר בעולם הוא ממש לא מובן מאליו, שנעשה זאתבלהיות עצמאי וברגע , ריבון

לדעתי . הם חיים בחופש. חיו בשואה שהם לאזאת מאחר . היהודים הצעירים לא מבינים למה בכלל יש מדינת ישראל

 .שיין ולראות איך אנחנו מצליחים לשדר ריבונות ולא רבנות' אנחנו צריכים להמשיך את קו המחשבה של פרופ

אז אלו יהיו . זה גם בריא לנהל דיונים עם הסיעות. זה בריא שאנחנו יכולים לנהל דיונים בין הסיעות:  דוד בריקסטון

שהעלה את  "מרכז"כי זה היה , ואני רוצה להתייחס לכך, אבל אני מרגיש מחוייב. בור הרחבפתוחים לצימעט 

התנועה  אתלשמר רצוננו זו הצעה לגבי , עמדותזו אינה הצעה לגבי , זו אינה הצעה לגבי בחירות. ההצעות מלכתחילה

אם אנחנו הו, שערינולפתוח את או האם אנחנו רוצים לנסות , של כמה אלפי אנשים וזהו זה, הציונית הענקית הזו

לא להם , מר את האמתושאם ל, בקמפוסים של אוניברסיטאותלאנשים צעירים שערינו רוצים לנסות לפתוח את 

אין להם מושג לגבי . "ARZA"-ולא מ "מרכז"ולא מ "יש עתיד"ולא מ "העבודה"ולא מ "הליכוד"לא מ, כללאכפת 

אנחנו רוצים . אנחנו רוצים שהם יהפכו חברים בתנועה ציונית מורחבת. אנחנו מנסים למשוך אותם. הדברים האלו

 .הם לא שייכים לארגונים שאנחנו מייצגים? לעשותאנחנו יכולים ומה . דור צעיר חדש

לעשות זאת זה להרשות לאלו שאינם קשורים הדרך היחידה , אם אנחנו באמת כנים לגבי רצוננו להרחיב את התנועה

הצעירים שלנו כך שגם  קבוצות הבוחריםאותנו יותר להגיע לצעירים שלנו ול הניעזה גם צריך ל. חבריםלהפוך ל

 .הנציגים של הארגונים שלנו יתרבו

צריך . פקידלהיבחר לתלו זכות אוטומטית  אינו מקנה, העובדה שמישהו הופך לחבר בפדרציה הציונית, עם כל זאת

, יש סיכוי שנמצא איזושהי פשרה שאלו שמציעים מועמדים לתפקידים שונים. לולעדיין למצוא פתרון לדברים ה

וכך לאנשים שהוכנסו למעגל תהיה . וכן הלאה, מדינות X-בחברים ו Xיכולים לבוא רק מקבוצות מבוססות שיש להן 

 .מפלגה קיימתאו להצביע ל, או להתארגן ולהפוך למפלגה כזו ,אפשרות

ר לעצמנו את הקבוצה מר האם אנחנו רוצים לשמןלהביט בעצמנו בראי בכנות ול, לפתוח את שורותינו הכוונה היא

 .תודה. או שאנו רוצים לצרף אחרים, לוסיבית הזו שאף אחד לא מכיר ולאף אחד לא אכפת ממנהסהקטנה האק

אבל גם חלק מהוועד הפועל הציוני במקסיקו ומהארגון  צחלק ממר, מקסיקומ מגיע, מציג את עצמו משה סלינס

במקומות ובארגונים שונים ואני  יש לי ניסיוןכך ש USA צונשיא מר ב"בארה AZM-הציוני הספרדי והייתי בעבר ב

 מאחרתחליש את התנועה כולה  ,םיחידי, פדרציות לאנשים בודדיםבחושב שדווקא הרעיון של לפתוח את החברות 

ממה וההשתקפות שלנו בהסתדרות הציונית העולמית זה פחות חשוב  הפעילות הציונית, שאני מאמין שהבחירות

 .כל השנה מהלךשאנחנו עושים ב

פעילויות אלה נעשות המבוגרים ועם , הילדים, עם הצעיריםשמתקיימת  היום יומיתהפעילות  וזביותר  הדבר החשוב

, אם הם ארגונים פוליטיים - ארגוניםהבהגדרת גמישים ות פתוחים יותר אנחנו צריכים להיו. על ידי ארגונים

אנחנו מביאים אנשים שהם לא חלק מארגון כל עוד  אך .ם להיות חלק מפדרציהיכוליהם  - חינוכיים קהילתיים או
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זה . אנשים באים, פעילות באמת נעשיתאם שמחליש אותנו כי אני מאמין זה , ן פעילות בשטחארגוולא משתתפים ב

קהילה בטיים לחיים של היהודי המודרני שרלוונשהם מעניינים לארגן דברים , זה לעשות. לא להיות חלק מפדרציה

 .ואת זה אנחנו עושים הרבה יותר טוב כשאנחנו מאורגנים במוסדות ולא כאנשים בודדים

אני חושבת , על החלום שהתגשםאתמול דיברתי . אני שומעת את הדיון. אני מהארגון העולמי של מרץ : שנה אורליך

שאינם , אני שומעת שאתם אומרים שהצעירים במכללות. כלל משהו שהוא לא מציאותיעל אבל , שפה אנחנו חולמים

לא , ארגוןל, קהילהשייכים ל לאאנשים ש. זה לא יקרה. חברות פתוחהסוג של יצטרפו אם נפתח את זה ל, קשורים

 . יבואולא ירגישו קשורים לארגון וולא  ,פתאוםיצרו קשר 

, 'השומר הצעיר'בהייתי חלק  שלולי, מר לכםוואני יכולה ל, של היוםכאחת מהציונים הצעירים , אני יכולה לדבר

הארגון שלנו חברי  ם שהם יש לי חברי. בכלל לא הייתי יודעת שזה קיים, מאיזושהי קהילה יהודית ציונית, מרץב

 .אליושייכות ואפילו  לא מרגישים 

שאינם , לא קשוריםה, צעיריםה, לולארגון לא מצליחים להגיע לאנשים האנחנו אם . תכלס לדברלדעתי עלינו 

רק , לא נצליח לעשות זאת ללא תקציב, והאמצעים הכספיים שיש לכם כארגון בכל הדרכים, קהילותשייכים ל

אנשים שאינם , לולאז בואו נאחד כוחות ונחשוב איך להגיע לאנשים ה. הם לא יבואו. אליהםשזה פתוח  בהצהרה

ואפילו . אבל הם לא יבואו מעצמם. פנימה אותם למשוךונעבוד יחד , אנשים שאינם קשורים, חלק מהארגונים שלנו

אז בואו נחלום . זה לא יקרה. ניתהם לא ירגישו חלק מהתנועה הציו, מרגישים חלק ממשהולא אם הם , מזה פחות

 .על דברים שאנחנו יכולים להגשים ולא על דברים חמקמקים

המדריך . שנות השמוניםוכך באמת הגעתי לתנועה הציונית ב. אני ציוני ואני אוהב את ישראל: דיאס-ואס לומוןוס

נקראה האיחוד העולמי של הציונים  כאןהתנועה שהגעתי ל. רציתי להשפיעבזמנו ו. בבני עקיבא ,שלי אז היה דובדב

 .וזה חסר לי .הכלליים

לא היו לנו . היה לנו איגוד ציונים, הולנד, אבארץ ממנה אני ב. מספקת איננההיא  עבוריאבל , הצעהמברך על האני 

מחפשים אנשים ש ישגיליתי את זה רק כשהגעתי לישראל וראיתי ש. כל זה לא היה מוכר לנו. מפלגות פוליטיות

 .והתופעה התרחבה עוד ועוד, וזה הפריע לי מאד. דהעבו

אמור ועד הפועל ושהכאני אשמח לראות את ההצעה ביוני או . באמריקה עברנו מפדרציה לתנועה, לפני זמן רב

ונחזור , את הפדרציות הציוניות וכל הגופים הפוליטיים האלו מחוץ לישראל נבטלשאנחנו  שמציעה, שובלהתכנס 

. חדאאנשים יכולים להיות רק ציונים ולאהוב את ישראל ולהתכאשר , רגונים ציוניים אזורייםשיטה הישנה עם אל

. מאנשים מברית המועצות לשעבר, שמענו זאת הבוקר כשהסיעה שלנו נפגשה -רוצים ואני חושב שזה מה שאנשים 

. ולא עם המאבקים הפוליטיים המקומיים במדינה, ציונותהעם , אנשים רוצים להזדהות עם האהבה שלהם לישראל

חזרה לרעיון של ציונות כללית ואהבה לישראל , זה יהיה צעד נפלא קדימה .לא בשבילנו, הזאת אנשים במדינהלזה 

 .בתפוצותשל כל היהודים והתלכדות 

ואמרו קמו אנשים מספר . ואני סטודנטית יהודיה ציונית, מאנגליה, שמי לורן, שלום לכולם: לסיילורן ק

 שאילואני פה ואני חושבת . זו הצהרה מאד לא מדויקתלדעתי . שלא אכפת להםו, ציונים אינםסטודנטים הש

 .היו פה יותר אנשים, אז, שלהםהיו נפתחים לסטודנטים ולצעירים מהקהילות  כאןהארגונים 

ים מנהלו, BDS-בכל הזמן שנלחמים  יםם בקמפוסייהודיהסטודנטים ה. מאנגליה מדברת כסטודנטיתאני , כלומר

שמבלי לדבר עם , ואני חושבת. אז לאנשים באמת אכפת. בקמפוסיםחיוביים מאד ישראלים -קמפיינים פרו

ואני חושבת  .הי הצהרה גדולהזו, לדעתי, םנוכחותתוביל לעליה בידואלית בהנחה שחברות אינדיב, רבים סטודנטים

 .אפשר להחליט החלטה כזאתאי , שבלי לשאול סטודנטים לרצונם
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. והזמינו אותייצרו איתי קשר  'ארצנו'שהיא  –זה הכנס הראשון שלי כאן  –הסיבה לבואי לכאן , מנקודת המבט שלי

 . כי כן אכפת לנו, היו יותר סטודנטים פה, ואני חושבת שאם עוד אנשים היו עושים זאת

ו חנאני חושב שאנ. דוד בריקסטוןאמר למה שתייחס ולה. לתמוך בדברי לורן ושנה מבקשאני  : ויינברג וש'ג

 .כיצד אנו מבקשים להתמודד עם הנושאלגבי , או שיטות שונות, שונותמתודולוגיות סוגיה עם  המסכימים על אות

באופן  יכולנו ליצור זאת. ידואליתבשהיינו פותחים את זה לגמרי והמערכת הייתה מבוססת על חברות אינדינניח 

ציבור הרחב היות ועל פי המצב הקיים ההסתדרות ל הגיעלמסודר שהיה מאפשר לנו מבנה וצרים היינו י. טבעי

אל חלחל מטה שאמורה ל ההמערכת המאורגנת שלבאמצעות  והיא פועלת, כארגון מטריה תפועל תת העולמייהציונ

 . הלשפר אותעלינו לשאוף אני חושב ש, כשהמערכת קיימת, עכשיו, אז .בסופו של דבר". עמך"ה

. תקנות ותיקונים לחוקהימים ב /היא כי אנו עוסקים כבר   ,מרכזית שהצעירים לא מגיעים לכאןהסיבה ה, חברים

מצליחים לעורר , התגליות והתנדבויות למיניהן, התכניות שמצליחות. זה לא בדיוק מעורר השראה לצעיר הממוצע

היהודית או לקהילה המאורגנת על פי הטיעונים השראה בקרב אלה שלא מרגישים התייחסות או השתייכות לקהילה 

. זה ראוי לשבח, אדרבא. יש אידיאולוגיות שונות וזה בסדר גמור. באידיאולוגיה, בואו נשקיע בארגונים. של שיין

 ,איך אתם יכולים להביא את הצעירים? במה אתם רוצים לתת השראה? במה אתם מאמינים, בואו נגיד לארגונים

 . ות להם שאנו באנו לכאן גם לבנות וגם להיבנותאת הדור הבא ולהרא

, צעיריםשל במיוחד ו, את מספר האנשיםלהרחיב אני בטוח שכולנו רוצים ו ,הרחיבאני רוצה ל :ילברמןסאלן 

 מכירים בכך שחלק כיצד אנוהשאלה הבאה היא . על זה כולנו מסכימיםלדעתי ". אני ציוני", שיעמדו ויגידו

ואומרים  המושב הזהשל סדר היום מסתכלים על המבנה הארגוני ובוודאי מסתכלים על , לםולא כאמנם , מהצעירים

 לאנמצאים שהם  היכןאנשים מבלבד לשאוב שיש דרך אחת מכך אבל אי אפשר להסיק ? למה לי להיות חלק מזה"

שותפים  םוארגונים בהם יש לנו פדרציות פעילות אזורילעשות הבחנה בין הבמיוחד ללמוד  עלינו. ציונותהתחושת 

 - על מנת להגיע לאנשים ולצרף אותם ,לפעול בדרכים שונות יששאפשר להשתמש בהם ו, פעילים בתוך הפדרציות

בקהילה היא או לפעול לאזורים בהם אין פדרציה פעילה ואשר בהם הדרך הנכונה להתחיל , למשל, בהשוואה

הרעיון שיש פתרון   .או עם יחידים, הפשוט יותרהדרך אולי אז , ארגוןבתוך אתם אם כי , ארגונים קיימיםמלהתחיל 

המטרה היא לעצב גישות . לא מקדם אותנו למטרה, יוצר אתגרים לפדרציות קיימותשובמיוחד פתרון , אחד שעובד

     .תודה. שיעבדו באזורים שונים של העולם

* * * 

נקבעה על ידי הפדרציה הציונית או שהשיטה . שיטת הבחירות לקונגרס הציוניהסוגיה השנייה היא  :הלנה גלזר

היתה צריכה להלום עקרונות דמוקרטיים מקובלים לפי , ועדת בחירות אזורית שהוקמה על ידי הפדרציה לצורך זה

והוכרה גם שיטת בחירות  ,בלתי ישירות בקלפי או בדואר( יחסיות)שיטות בחירות אחדות , תקנות הבחירות מוכרות

טעונת אישור ועדת הבחירות , כל שיטה אחרת .באינטרנט אשר הופעלה בהצלחה מספר פעמים בארצות הברית

הפרטים . מרוכזת ומפוקחת על ידי ההנהלה המורחבת, שיטת הבחירות תהיה אחידה –התיקון המוצע . המרכזית

עדיין יוקמו ועדות בחירות אזוריות על ידי . הותקנוייקבעו בתקנות חדשות לבחירות לקונגרס הציוני שטרם 

 . הפדרציות הציוניות שתהיינה אחראיות ניהול התקין של השיטה המרוכזת והאחידה בכל אזור

אבל , מיותר להקדיש מושב שלם לענייני תקנון אולי לצעירים שכאן נראה. הדיון הזה חשוב מאדחושב כי  ארנן פלמן

סדר היום , שנסייםוכ רבות שניםל מאד חשובאני חושב שהתהליך הזה ונית את התנועה הצי מי שמלווהכ

 .האידיאולוגי צריך לתפוס את מקומו ללא שום ספק

כיהודים ריבוניים אנחנו בעצם בוחרים . שבחירות זה מעשה של ריבונות מפנינושא נפרד זה איננו  :דריו טייטלבוים

ככה אני מגדיר  WZO-ה בדרכה שלריבונות  גםאלה שהם אזרחי המדינה וזה ביטוי הריבונות שלנו ויש בבארץ  כאן
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התנועה הציונית ש, מאה שנים של השומר הצעיראירוע אמר ב ,ההסתדרות הציונית העולמית ר"יו. האת התפקיד של

 .היא בראש ובראשונה תנועה חינוכית ובחינוך אין קיצורי דרך

אז זה  ,עושה זאתחברות בארגונים נותנת תשובה לצרכים ואם היא לא  .להצעה של החברות האישית אני חוזר כאןו

. הרלוונטיים שנותנים תשובות לצרכים השונים שלנו בגילאים השונים אתריםלונו מחוברים לפייסבוק רוב. מיותר

השתתפות , התקרבות, זיקהתהליך של  שמתקייםאם אנחנו רואים , ובנוסף. ארגוניםהזה יכולים לתת רק את 

 יוצא שאנחנו זורקים, נפלא שקורה באמצעות כל הארגונים שנמצאים כאןתהליך , כמו להגיע לארץיצירת מחויבות ו

 . צריך להגיע לנושא של חברות אישית .המשמעות היחידה זה בסוף להצביעו, מפחיתים מערכו, לפח ותוא

ות אלפי יהודים בארגנטינה מחכים להצעה להתחבר ולשקול את קיבלתי ברגע זה הודעה שעשר :סילביו חוסקוביץ

 .להתחבר לתנועה הציונית כדי להחלטה של הוועד הפועלהם מחכים  .השקל כדי להיות חלק מהתנועה הציונית

פדרציה בארגנטינה פועלת לא נכון האם ה? אם זה לא מתחבר לנושא שאנחנו מדברים עכשיו על הבחירות אז מה זה

זה מה שאתם . מעשרת אלפים יהודים בארגנטינה רוצים לעקוף את הפדרציה כי הפדרציה לא טובה יותרשבגלל 

מה הרובוט הזה הולך , ובואו נגיד שהקומפיוטר רובוט מקבל את החבר שרוצה לשקול את השקל ?רוצים להגיד

 ? ול ישירות מירושליםנו הולכים לפעאנח ?תנועה הציוניתבשרוצה להיות חבר  מחשבשנרשם ב אדםלעשות עם אותו 

 ?לא דרך הפדרציה, הציונית ישירות מכאן נפנה לאותו יהודי שרוצה להתחבר לתנועה

באמצעות  ,הבית הזה. ישנם הארגונים, שלושת הזרמיםנציגי כמה מאות אלפים כי יש כאן  מדובר, דרך אגב

רוצים להיות יהודים ציונים שעולם הארגונים אנחנו נוגעים במאות אלפי יהודים בו הזרמים, הבריתות, הפדרציות

 .הם רוצים לקבל פעילות ציונית מכובדת. הם לא נרשמים כדי להצביע. הם לא רוצים להצביע. גאים

לבצע את הפעילות ואת המעקב שמתחזקים את ביותר  המסוגליםהפדרציות הן הגופים . אני דור שני כאן : קאשושנה דוו

, האפשרות והמשאב לעסוק ברעיונות חדשניים של יזמות חברתיתיש את  ,ברמה העליונה, לנו. הקשר עם אנשים

. הציונות שונה. בהכרה בעובדה שכל מדינה פועלת בצורה שונה, במתן תמיכה בתוכניות פיילוט, בהתנסות בדברים שונים

 .ובין פדרציות אחרות אין דמיון, מתפדרציות במדינה מסוייש קווים מקבילים בין . הקהילות שונות

אם אתה , לבני דור המילניוםאם אתה מנסה להגיע  – הגיעל מנסיםאליהם אנו נחנו צריכים להתייחס לסוג האנשים א

לעזור לגופים המקומיים לעשות את , להעניק את התמיכה שרק גוף בינלאומי יכול לספקכן ו  –מנסה לערב יותר אנשים 

 .צריך זה יותר ארגונים שמפריעים אחד לשניהדבר האחרון שהעולם היהודי . מה שהם יודעים לעשות היטב

כשאנחנו מדוע . אני בעד לפתוח את התנועה הציונית אבל לפתוח אותה לדברים אמתיים ולא לבלופים :ירון שביט

עלינו לכסות  ?תסתדרו, באופן חלקי ועם השאר נשלם לכם -אנחנו גם אומרים להם הנה מבקשים מבני נוער להגיע 

חברות אישית והצבעה באמצעות לאנשים רישום  . מניפולציותולכבד אותם מבלי לעשות שלהם כל ההוצאות את 

 אנשיםאבל , שהצביעאדם האף אחד לא יכול לבדוק מי . אין פדרציה אין לנו דרך לבדוק כל מדינה שבה – האינטרנט

שימוש לרעה בשיטה  מלעשותבעיות האלה שיימנעו צריך לפתור את כל ה. מפלגה הם הצביעו וידוע לנו לאיזוהצביעו 

 .של הצבעה ממוחשבת ובשיטה של התפקדות אישית כשאין פדרציה

של התנועה היתרון היחסי . שהפעולות שלנו הן הנכונות ביותרבטוחים , אנחנו יושבים פה לבטח בארצנו ,לסיום

שיטה שהיא  זוובעולם  רבים מקומותביש לה נציגויות מקומיות שעל שיטת הבחירות בישראל היא הציונית 

 .לא רק בתוך מדינת ישראל, העולם היהודי בכלדמוקרטית 

. שםפה ומאנשים שיתפקדו מוכמה קולות  ולאסוףנלך לחפש  כאןמ. נעשה הכל מירושלים, אומריםהישראלים 

 ואני אומר לכם שאם לא יהיו. לא מעניין אותנו, יעבדו לבדש, אותןשזה יהרוג את הפדרציות כי לא צריך  העובדה

 .ממשלת ישראל עושה את זה הרבה יותר טוב. לא צריך את התנועה הציונית, פדרציות
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שנים יש לי ניסיון של (. התנועה הציונית האמריקאית)  AZM-אחבוש כעת את כובע ה. תודה רבה: סונדרה סוקל

לומר שזה קשה  אני חייבת. וניסיתי הליכי בחירות שונים, הרבה קונגרסיםבו, תהליך הבחירותרבות בהתעסקות ב

, בכל השפות הנדרשות, מירושלים, ואתם הולכים להקים שיטת בחירות ממורכזת לכל העולם. ב"וזה רק בארה, מאד

שזה מתייחס לאינטרסים שלהם בנוסף לאינטרסים , להביא לכך שכל מדינה תרגיש עם זה בנוח שעשיתם את זה

אבל זו . שעדיין טעונת שיפור, פתח שיטה מאד יקרהבארצות הברית עבדנו קשה מאד ל .זה חלום באספמיא. שלכם

ואני . לחשוב שאתם הולכים לעשות את זה עבור כל העולם –זה קרוב לחוצפה  –זה מדהים לחשוב . רק מדינה אחת

אתם . שאתם צריכים להשאיר את זה בידי הפדרציות, אלא אם אתם רוצים לנטרל את הפדרציות, באמת מאמינה

זה , לדעתי. ונהלים שמתאימים למדינות שלהן, צריכים לדאוג לכך שהפדרציות משתמשות בנהלים דמוקרטיים

 .רה טובה יותריאפשר לנו לתפקד בצו

עבדנו . אם זה לא מקולקל אל תתקן אותו -יש לנו ביטוי באמריקה . איש התנועה הציונית האמריקאית: ים שילר'ג

כשאתם גולשים .  הנתונים אימות היאאתם צריכים לטפל ואחת הבעיות בה . מערכת שלנוקשה מאד על שיפור ה

, ני לא בטוח שקל לעשות את זה בכל רחבי המדינהא. קשה מאד לוודא שיש לכם מערכת מאובטחת, באינטרנט

יש סוגיות אבטחה  שונות . במדינות אחרות יש שיטות אחרות. מספרי ביטוח לאומי( ב"בארה)יש לנו . מבסיס מרכזי

 .שאתם צריכים לדאוג להן

כמו , זיקמפיין שהולך להתנהל ממקום מרכ אם תנהלו, אז". כל הפוליטיקה הינה מקומית: "מרהייש לנו עוד א

 .שאתם מקבלים מהפדרציות, הסיוע המקומי, לא תהנו מהפעילות המקומית, עבור כל העולם, ירושלים

בחירות  בניהולמציע שיתחילו  יהיית, אם ההסתדרות הציונית העולמית רוצה ללמוד איך לנהל בחירות, שלישית

 .עבור ישראל

דרכים , יש דרכים שונות להפגין שייכות לרעיון הציוני עולמיומכבי צעיר האיגוד העולמי מכבי נציג אני מדבר כ: דובר

איש  2,111/כאשר . מפגין תמיכה ברעיון הציוני, כמובן, הוא, כאשר מישהו בא לתכנית כאן בישראל. שונות מאד

בשם הארגונים , באהבה ותמיכה ופעילות, דרך נוספת להראות את השתייכותם היוז, במסגרת המכביה, באים לארץ

 .למדינת ישראל, שלהם

אנחנו , גים את מספרים האלהצהעובדה שאנחנו כאן מיי,  ובכובע של מועצת תנועות הנוער הציוניות העולמיות

כל הצעירים שדיברו , אם אתם רוצים לעסוק בתמיכה ובמשיכת יותר צעירים לארגונים שלנו. מכסים את כל העולם

 .אנחנו חלק מעצמנו. אז תתמכו במה שיש לנו .גדולזאת הדרך הטובה ביותר ל. כאן גדלו בתנועות נוער

אם העניין הוא שאנחנו . זה הדבר הראשון. תתחילו איתנו, אם אתם רוצים לגדול ,לכן . איתכם, אנחנו ארגון אחד

אני לא יודע למה יש כאן אובססיה . ויש לנו נתונים מדהימים. רוצים להראות את המספרים של כל הארגונים ביחד

בכל הסמינרים שלנו , ולמעשה אנחנו עוסקים בציונות כל יום. אנחנו רבים כל כך. אנשים בצורה אישיתרישום  של

וכמובן נמשיך לגדול , בואו ונתמוך בזה עם תנועות הנוער שלנו, אז  .אני גם מדבר על התנועות במלואן. כולנו, בעולם

 .תודה. ביחד

אני מצדד לגמרי במה שנאמר על ידי שני הדוברים  . מרץואני גם מחויב ל, אני מפילדלפיה:  דיויד דורמונט

, כשנקיים בחירות, אחת. לפחות מפרספקטיבה אמריקאית, והייתי רוצה להוסיף קצת יותר צבע לזה, האחרונים

, בין אם אנחנו רוצים או לא, אנחנו מנסים למנוע הונאה כימאחר שאנחנו גובים כסף , האחרונותבבחירות לפחות 

 .ואנחנו רוצים מוסד דמוקרטי. ים שזאת אפשרותאנחנו יודע

נציגים : מפני שזה מה שאנחנו, מה שאנחנו מייצגים זה המוסד הדמוקרטי החשוב ביותר בעולם היהודי, למעשה

אחד הדברים שקרה זה שזה יצר עודף שעזר לנו להפעיל את הפעילויות , מאנשים וכשגבינו כסף. מרחבי העולם

 .רותהציוניות שלנו בין הבחי
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ושכל פדרציה תנהל בחירות הוגנות , על מנת לקיים פדרציה. והיו לנו ויכוחים, יש לנו הרבה סיעות כאן - דבר נוסף

צד ולנסות באת ההבדלים המפלגתיים שלהם להניח אנשים חייבים . אנשים צריכים לשתף פעולה, ודמוקרטיות

לעשות ויתור ובמקום זה אנחנו הולכים , ולא נעבוד ביחד, ולומר שאנחנו לא הולכים לעשות את זה. לעבוד ביחד

לכן אני ממליץ בחום  .הבינלאומיהן במישור המקומי  הן, זה רק ייצור עוד בעיות עבורנו -, את הכל לישראל ולהעביר

ם מתנהלים בצורה דמוקרטית אנחנו חייבים למצוא את הדרך ובתחומים שהעניינים אינ, המצב הקיים אתר לשמ

וייתכן שיש סוגיות , שטוענות טיפולבואו נשפר את הדמוקרטיה בתחומים שיש בהם סוגיות . לשפר את המצב

 . כל מדינה לנסות למצוא את הדרך הטובה ביותר עבור כולנובואנחנו צריכים לתת לפדרציות , ימותמסו

אני ,  אם אנחנו מדברים על זה כאילו שזה ימשוך צעירים. אני רוצה לומר משהו על חברות אישית: לאה מולשטיין

צריך לוותר על שזה אומר . אנחנו צריכים לפעול בצורה רצינית על מנת למשוך צעירים. טועים בגדול שאנוחושבת 

החלטנו להציע צעיר לחבר , 'ארצנו'ב, ולכן. זה לא יקרה, בלי זה. המושב שלך ולמסור אותו למישהו צעיר יותר

 .אני מקווה, בעתיד הקרוב, ואני שמחה מאד לוותר על המקום שלי לטובת הדור הבא. םנאמניה

ואתם , אם אתם מוותרים על המקום שלכם היאהדרך היחידה לגרום לזה להצליח  .אל תסתנוורו על ידי האינטרנט

חשוב ביותר שנזכור למה  ,לדעתי. לומר משהו על הבחירות אני גם רוצה. מוצאים מישהו צעיר יותר שייקח אותו

כמה כסף ? מה אנחנו עושים, אם הבחירות מתקיימות רק בכדי שנוכל לזכות במושבים שלנו. בחירותאנחנו עושים 

להמריץ כל , להפיץ את המסר הציוני, בחירות כדי לבנות קהילההאם אנחנו לא יכולים לנצל את  ?אנחנו מבזבזים

 ?מה אנחנו עושים, למשוך עוד אנשים, להשקיע יותר למען המטרה הציונית, תנויאחד מא

מה שאנחנו . כי לא נעבוד קשה כל כך, א יקרהזה ל, ואני מצטערת מאד לומר שאם אנחנו רק הולכים למרכז את זה

 . בחוץ באמתורה ן הוא מה קיהעני. יןיכי זה לא הענ, לעבוד קשה בקהילות שלנו, צריכים לעשות זה להפיץ את המסר

 .רק גן חיותהוא  –הרעיון הזה 

אני . אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר נאמרו כעת. גם אני הייתי מנהיג של התנועה הציונית האמריקאית: ביל הס

, מבזבזים הרבה מאד זמן בלהאשים את עצמנו על כל מיני דברים בהתסדרות הציונית העולמיתמודאג מזה שאנחנו 

אני . אני חושב שהרעיון של התאמת מוסדות חשוב ביותר. במקום לנסות להפוך את התנועה ליותר אטרקטיבית

למצוא דרכים לתמוך בקהילות מתפתחות וגם לתמוך בקהילות  כהצרי שההסתדרות הציונית העולמיתחושב 

 .כמה מהפדרציות דוברות האנגלית האחרותבמו בארצות הברית וכ, המפותחות יותר

אנחנו . מטהמסתכלים כלפי  שכולם נמאס לי. אנחנו צריכים להסתכל למעלה. מה שאני לא שומע זה החלום הציוני

התנועה הציונית ." אוי, אוי, אוי"לא יכולים להתקדם אם אנחנו רק מסתכלים על כפות הרגליים שלנו ואומרים 

 כיצד אנו. אנשים יבואו ויימשכו לכאן, אם אנחנו יכולים לחגוג את הנס. בכל מובן, המדינה הזאת היא נס. נסיצרה 

אני מבקש    .הוא כמעט בלתי רלוונטי -, כפי שאנחנו אומרים, צירת הנקניקי  - המנגנונים והחישובים, עושים זאת

ולהפוך את זה למשהו אמיתי כלפי מעלה  הםמהמנהיגים של ההסתדרות הציונית העולמית להרים את המבט של

 .עבור הדור הבא

, כארגון, מדוע אנחנואינני מבין   .הבחירותעל  לאחר מכןו, עוד מילה על חברות אינדיבידואלית: דוד בריקסטון

כנית ההכשרה ת, או להשתלמויות, של גוסטי" בית העם"כשאנחנו עובדים כל כך קשה להביא אנשים לתוכניות 

שיש להם אפשרות לקחת חלק , חשים התלהבותכשהם  ,איננו אומרים להםלמה , לאנשים שעובדים בחינוך ישראלי

זה  ילדעת. אין להם אפשרות להכנס, ואם הם לא רוצים להצטרף לאיזו מפלגה פוליטית, בגוף הגדול יותר הזה

אנשים  /0אנשים מכאן או  21-מכיוון ש, שתגדל, יגונתח העוגה שישני חושב שאנשים חושבים בעיקר על אבסורד וא

 .זה, פחות או יותר, אבל זהו. משם רוצים להצטרף אלינו

הוביל לתיקון המוצע של ניהול , למעשה, עשה במהלך השנים AZM -שארגון הכל העבודה הקשה , בנוגע לבחירות

 .פלטפורמה דיגיטלית שתאפשר לאנשים להצביע
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לא יכולות להרשות לעצמן להשקיע בתשתית של , יהודים 1,111/ או 9,111 או, יהודים 08,111מדינות אחרות עם 

הייתם מספקים לנו פלטפורמה  ילוא: "שנה אחר שנה אמרו לנו ש. במרשתתהמבוססת דיגיטלית שיטת בחירות 

הכספים , האנרגיה המוגבלת, במקום לבזבז את המשאבים המוגבלים שלנו." זאתהיינו יכולים לעשות , כךל

כסף הזה ולעשות בדיוק מה במשתמשים היינו , על מאבקים בינינו או הקמת אתר אינטרנט, ברשותנו שהמועטים שי

 ."יש לכם הזדמנות להצביע, כאן: "לגשת לאנשים ולומר להם, ולהפוך את הבחירות לחגיגת ציונות ,שהוצע קודם

 אלא, דרציות הציוניות את מה שהן צריכות לעשותלהכתיב לפהוא איננו בכדי הרעיון של פלטפורמה אינטרנטית 

לנהל ולקבוע את , ביותר שוועדת הבחירות האזורית היתה קיימת עדייןזוהי הצהרה מפורשת   .להציע להן מתנה

 .לנסיבות של הקהילה, הדרכים הספציפיות להתאמת האתר למציאות

כי כעת , AZM -מה הדיגיטלית הזאת תבוא מההחלום הציוני שלי זה שהפלטפור. זה לא אומר שזה יקרה בירושלים

יותר ייצוג קיים שבה , זה חייב להתנהל בפיקוח של ההנהלה המורחבת. הם היחידים שיודעים לעשות את זה

. מנוהלת משם שתהיהאו , זה לא אומר שצריך לפתח את הפלטפורה בירושלים. ואני חושב שזה קריטי. מהתפוצות

 .AZM -שפותחו על ידי ה ליהנות מהתוצרים, חבי העולםזה מציג הזדמנות לכל קהילה בר

ארצות בזה , האחרונות השנים 21 -של כ בחירות במהלך נו גם יודעים שהמקום היחיד בו התקיימוואני חושב שאנח

מספר לא  .הצלחנו בזהלא . אני חושב שהמספרים מדברים בעד עצמם. מדינות אחרות במספר מועט שלו, הברית

יודעים טוב מאד כמה אנרגיה , מארצות הבריתשאינם , וכולם בחדר הזה. עבדו על זה קשה שניםמועט של אנשים 

 . סיון להבין איך לגרום לנציג אחד או שניים או שלושה לבוא לקונגרסינב, וזמן השקעתם

עצמו נה את שב, אם לא הראשון, אחד מהארגונים הראשונים תההי בהסתדרות הציונית העולמית: סלומון ואס דיאז

מהלך השנים נבחרו בהאנשים ש. נציגים שנבחרו באופן דמוקרטי: בצורה דמוקרטית קרוב לעשרים שנהלפני 

, לירושלים, אחרי שאנחנו מגיעים הנה. בחר כל פעם מחדשיבירושלים התקשו לה ,"תודה לאל"להנהלה שהיום אמרו 

או , בחר מחדשילההמחפשים , מאד רציניים, אנחנו צריכים להתעסק עם אנשים, בתור נבחרים לתפקידינו בהנהלה

 . לתפקידי הנהלה, בחרילה

בתפקידים , זה לא יכול להיות שהאנשים האלה. שלהנהלה יש אחריות .נושאים באחריות, כמחוקקים, לי נראה שאנחנו

זה לא . זו כפילות. שבסופו של דבר קובעת איך הם בעצמם נבחרים, יתערבו ישירות באופן התנהלות החקיקה, בכירים

ל ככלל אב, יניחלק מזה מוצא חן בע .קובעים מי בוחר בהם בהם בלתי אפשרי שאותם האנשים שאנחנו בוחרים. מתקבל

 .כי זה חייב להיות דמוקרטי, מנע מזהיואני ממליץ בחום לה, בצורה זו זאתזה לא מקובל שאתם עושים 

אפשר לעשות , עם מערכות ממוחשבות .שחיתות יכולה להיות בקלות. סיון בארצות הבריתייש לנו נ, כפי שכבר נאמר

אתם . אין לכם אנשים בהנהלה הציונית, סיוןיאין לכם נ, ם המשאביםכאין  ל. זה מורכב מאד. הרבה דברים

 .ואסור לכם לעשות זאת, תפקידים להתערב בבחירותאחר ים פשמח

להיות מאד מודעים לנושא  עלינו, ללא קשר לסוג השיטה שנבחרת בסופו של דבור, בנוגע לבחירות: ליז ברני

היו לנו בעיות עם  .שמתפקד ביושר, כארגון ציוני, לנו זה חשוב  מאד לשמש דוגמא. השחיתות והיושרה של הבחירות

אנחנו צריכים להיות זהירים  לכן. 'עם אנשים שקנו קולות ושהפעילו הגרלות בלתי חוקיות וכו, הבחירות האחרונות

רוב המדינות . הגרלות מחוץ לחוק יםישראל מוציאבו. אנחנו עובדים איתןמדינות לפעול בהתאם לחוקים של ה, מאד

בואו נוודא שבלי קשר לשיטה , אז. קניית קולות זה משהו שבוודאי לא צריך לקרות. כךשל ארצות הברית עושות 

 .בחירות עם יושרה רבהנקיים ו, נחשוב על הנושאים האלה לעומק, שנקבל בסופו של דבר

ויש לנו חילוקי , מדינת ישראל מתעסקת איתםאשר ,  יש נושאים רבים איתם אנחנו מתמודדים כיהודים   AZM -ב

החוץ של ארצות  מחלקתבחודש ספטמבר . יכולים לשתף פעולה בהם אנונושאים  נםאבל יש, דעות על נושאים רבים

', ספרי תורה וכו, תשמישי קדושה – עיראק יהודישהיו שייכים לחפצים לממשלת עיראק " יחזירו"ש ההברית הצהיר

כמובן זה הפריע לנו . /211על ידי הצבא האמריקאי בשנת  נתגלוו, שנגנבו מהקהילה היהודית על ידי סדאם חוסיין
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ייך לקהילה שהזה הרכוש . סבא שלו נרצח על ידי העיראקים בגלל יהדותוש, AZM -מאנשי האחד במיוחד ל. מאד

  .לחזור אליהםצריך והוא . הקהילה היהודית העיראקית, ת ברחבי העולםהקהילה היהודי, היהודית בישראל

שמחתי . הצהרהגם תוציא , ללוהמטריה של כל הארגונים ה ארגוןכ, AZM -הצעתי שה. כבר יצאה בהצהרה על זה ZOA -ה

 . ואנחנו כעת משלימים את המכתב ההוא. נושא שאיחד את כולנולדוגמא  זו היתה. הצביעו בעד, לראות שכולם

ולמען , בהם נוכל לעשות משהו למען מדינת ישראלשועל התחומים , עבוד ביחדנוכל לכולנו שבואו נחשוב על נושאים 

 .הקהילה היהודית

ן חשוב יוזה עני ,טיוליםבוזה בטיחות , והתכוונתי להעלות במידה ונגיע להחלטות AZM -שהעליתי בנוסף נושא 

 ימותולא נוספים והוא לקח על עצמו משימה לוודא שצעירים , נפטר בטיול בארץ ממכת חוםשל ידיד שלי בנו . ביותר

יכולים לתרום ולדעתי אנו . בשם הבן שנפטר, "ק ליסט של אריאל'הצ"שנקראת ברשימה , ישנם כללי בטיחות. מזה

 .למדינת ישראל

אין דבר מושלם וכאשר . בכל שיטת בחירות כמו בכל דבר אחר בחיים יש יתרונות ויש חסרונות :הרב יחיאל וסרמן

היתרונות גוברים על החסרונות ומה יביא תועלת  היכןהולכים לראות את שיטת הבחירות הרצויה צריכים לראות 

 .לתנועה או לארגון שבו מדובר

שיח ציבורי ציוני והווי , רוצים שתהיה פעילות בכל מקוםאם אנחנו . אנחנו צריכים לחזק את הפדרציות המקומיות

 .ציוני צריכים לחזק את הפדרציה הציונית

חלק  הןאמצעי לקיום סדיר של פעילות ציונית באותו מקום והבחירות זהו . לא המטרה הן. רק אמצעי הןהבחירות 

קהילה בקונגרס האת אותה יצג אותם ליבהנהלה המקומית ושולחים  שיכהנובוחרים את האנשים . מאותו תהליך

ובחירות זה אחד הדברים  ,מסגרתו לתת גם כלים ישאם אנחנו רוצים לחזק את הפדרציה הציונית , לכן. הציוני

 .שלעניות דעתי יחזקו את הפדרציה הציונית המקומית

מי יבדוק אם . צותיירשמו יהודים מכל אתר ואתר בתפו. צריכים גם לשלוט על הבחירות, מפן אחר לחלוטין, דבר שני

, יכנס לאינטרנט אדם ?אולי הם בכלל שייכים לארגון אחר ?יש להם זכות בחירה, הם יהודים, הם בכלל קיימים

ובחיפוש אחריהם ולראות האם הם זכאי , אותם האנשיםבבדיקת  ,כמה כסף נצטרך להשקיע באיתור. יירשם וזהו

 /, מיליון 2השליטה קשה מאד ואני חושב בלתי אפשרית באינטרנט של היום שבו עלולים להירשם  ? לאאו , בחירות

ואז ודאי זה לא ? מי יידע, אנשים עלולים או עשויים להירשם מכל מקום. אנשים מבוגרים. הלוואי ויירשמו. מיליון

 .בחירות שאנחנו מעוניינים בהן

, החולשותמכירים את אנחנו . שליטהבדרך כלל יש , דרציה המקומיתאם הבחירות נערכות באמצעות הפ, לעומת זאת

 .אינטרנט כללי יודעים הכל אבל הם מתגמדים לעומת השיטה שעלולה להיות או עשויה להיות עם, החסרונות

מבוקרת ו היא תהיה יותר מפוקחת. נשאיר את השיטה כפי שהיא ורק נייעל אותההיתרון גובר ש, לעניות דעתילכן 

 .קונגרס הציוניביצביעו וישתלבו כצירים , חברים בפדרציה ואותם אלה שהם זכאי בחירותהבכדי ש הטוב ויותר

לדעתי זה  .אני נשיא התנועה הציונית האמריקאית ונשיא לשעבר של בני ברית בינלאומי. ארד היידמן'ריצשמי 

, שתי ההצעות. מכנה משותף רב הןכי יש ביני, ות האלה באותו דיוןמתאים שהתקבלה ההחלטה לשלב את שתי ההצע

ם היהודי של העהן בניגוד לאינטרסים הן תפעלנה שתי. הןלבטל או לדחות את שתייש . אינן מומלצות, עם כל הכבוד

 .העולםרחבי ות בשל הציונהן , ברחבי העולם

בים עם ו מעורכולנ. חבר בייצור ממוחשבבואו נזכור שאף אחד מאיתנו אינו , כשהשמש שוקעת כאן בהרי ירושלים

להיות שותפים לעבודה של , במשך עשרות רבות, ארגונים שהשקיעו זמן ואנרגיה וכספים, משפחות, עמיתים, חברים

אנחנו באים  :לא כאינדיבידואליםלהסתדרות הציונית העולמית אבל אנחנו באים . התנועה הציונית האמריקאית

 .יחדלעבוד בגאים מתה כקבוצות של אנשים
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 / -2ארגונים מייצגים בין  20אותם . ארגונים שחוצים את כל המכלול 20 -מורכבת מתנועה הציונית האמריקאית ה

אני מבקש לחזק את , ההסתדרות הציונית העולמיתאם אנחנו רוצים לחזק את . יהודים אמריקאיים ,מיליון אנשים

 ,אלא  ,גונים שהם לא ארגונים על הניירלחזק את האר, לחזק את הפדרציות בכל קהילה, הפדרציות בכל מדינה

 .ציונים אמיתיים, יהודים אמיתיים, ארגונים של אנשים אמיתיים

כמה ארגונים . אלא הם כבר לא קיימים, לא כי הם לא ראויים, נמצאים כאן שאינםישנם ארגונים רבים , ולבסוף

לא "או  ,"זהיותר אין לנו "או " מחוזות יותרלא יהיו לנו : "החליטו לומר, החליטו להתמרכז, יהודיים הלכו לאיבוד

, בואו ננצל את ההזדמנות הזאת להפיץ מסר מכאן .אנשים כבר לא אהבו אותם ,ובלי להרגיש? "זהיותר יהיה לנו 

ל עם "ליצור שותפות בחו, בחמש השנים הקרובות, יביםנו מחושא, מהוועד הפועל הציוני, הזה מהמושב הספציפי

באופן שבו זה יגיע לדור הצעיר ולכל אחד מהמאות הרבות של ארגונים וקהילות  עולמיתההסתדרות הציונית ה

הקישוריות יש לאינטרנט . וברחבי העולם ,להגיע לעשרות מיליוני יהודים כאן מציאותישביחד מציעים פוטנציאל 

, ענןתצטרפו ל. לעצמךאל תצטרף , תצטרף אלי: "ונאמר, אבל בואו לא נתחרה עם עצמנו. במחשביםהגיון יש והזאת 

 ."אל תצטרפו לקהילה

 . המנהיגות והחזון, והם יעשו זאת אם יקבלו מאיתנו את ההשראה, אנחנו צריכים שהאנשים בקהילה יופעלו מחדש

לא מסכימים וגם אם הרעיון היה  גם אםיש שותפות , שמחה שיש כזו התעוררות ואנשים מדברים :הלנה גלזר

 .כבר עשינו משהו טוב, עצם זה שאתם מביעים את עצמכם, גרוע

 אבל עלינו להיות. הפדרציות פורחות, הבריתות גדולות. הארגונים גדולים. יש כל כך הרבה ציונים בעולםזה נהדר ש

ים לא מצטרפים לארגונים מדברים היום בקהילות היהודיות שאנש. מספר החברים בארגונים יורד. אמתיים

טוב וחשוב לשמוע את . קטנההולכת וטענות כל הזמן שהתנועה הציונית נשמעות מכם . לא כל שכן ציוניים, יהודיים

 .זה היה נכוןשהלוואי . ההצעות שלכם אבל לא נשלה את עצמנו שהכל נהדר ויש מיליונים

גדלתי בארגון . נושא הפדרציות הוא בדמי, ל הציוניכיושבת ראש ועד הפוע. כל אחד יסתכל פנימה במה שקורה אצלו

 . לעשות הרבה יותר למען הצעיריםו אותןואני חושבת שצריך לחזק , שעובד רק עם פדרציות

בישראל אנחנו הולכים , אגב .פרט לארצות הברית וישראל קביעת מספר צירי הקונגרס הציוני .מנדטיםהושא לגבי נ

מת על ידי הוועד מוקהיה ציונית נקבע על ידי ועדה מספר הצירים מכל פדרצ – המצב הקיים .לפי הבחירות לכנסת

 .לתקנות לביצוע החוקה 2פרטי סמכויות הוועדה נקבעו בתקנה . שנתיים לפני קונגרס, הפועל

עד ליום הקובע , מספר הצירים מכל פדרציה ציונית ייקבע על פי מספר הנרשמים שרכשו את השקל הציוני – הצעתנו היא

לא תהיה פדרציה שמיוצגת על . חודשים לפני הקונגרס 00היום הקובע יהיה לפחות  .אשר ייקבע על ידי ההנהלה המורחבת

 . תהיה מיוצגת על ידי ציר אחד לפחות, כרהפדרציה שעומדת בתנאי הה .ידי המספר הכולל של צירים מארצות אלה

. ב"ארהבגם לא . זה לא נוגע כי בישראל. לכאורה זה די ברור אבל אנחנו מדברים רק על שליש העולם :עקב חגואלי

 .צריך לחשוב על זה. בשאר העולם זה נוגע ואולי יש בהצעה הזאת אי שוויוניות

חדש לתנועה הציונית ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו גורמים אנחנו רוצים להעיר ולהביא דם , מצד שני, ואולי

אני חושב ששווה מחשבה  .דרךהלבריתות ולזרמים ברמה המקומית להביא עוד קהל וזו , לפדרציות ולארגונים

 . לעשות את זה גם בארצות הברית

של הקבוצות השונות , ודמוקרטילאפשר ייצוג אמתי , הכוונה בסעיף הזה ובסעיפים נוספים היתה :אלכס סלסקי

 .בעם היהודי בתפוצות ויש קבוצות שלא מיוצגות מספיק

ולא להפלות ודיברו על  נוספות קבוצותלובדיונים הקודמים דיברו על כך שצריך לתת מקום להם  ,הרפורמים אחינו

, יתה חברה בתנועה הציוניתשנה לא ה 11רוצה לדבר על שוויון מול קבוצה נוספת בעם היהודי שבמשך אני גם . שוויון

על יהודי ברית המועצות ואני מדבר . למדו עבריתשכי הכניסו לכלא אנשים . לא כי היא לא רצתה אלא כי לא נתנו לה
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ורצו להשתתף  לשםלארצות הברית ולאירופה וכשהם הגיעו  והיגר ומרביתםחלקם עלו לישראל , התפרקה וכשהיא

אנחנו נגיד כי אנחנו אוהבים אתכם כשאתם חלשים וקטנים ותקשיבו . ם לארבים אמרו לה, בשיח הציוני והיהודי

כולל מהחברים שלנו הרפורמים , רבים מכשוליםנתקלו בהם , אבל כשהם התחילו להשתלב. לכם מה לעשות

כולל משחק הוגן רוצים ואנו בחירות האחרונות זה מה שקרה למיטב זכרוני ב .והקונסרבטיבים בארצות הברית

 .הזהבנושא 

 21יש , בצרפת למשלש, לא יתכן. זה הכל ,שיתנו להם, רוצים להשתתף בפעילות הציוניתאני חושב שאם יש יהודים 

 .פחות מנדטים 2יש כמעט פי , שיש בהן כפול יהודיםרוסיה ואוקראינה  - ויותר מנדטים ובשתי קהילות

 1,111/ובברית המועצות לשעבר ואירופה יש  ,איש על מנדט 2,011 -וכבדרום אמריקה שבה יש הרבה חברים יהודים 

 ?למה. איש על מנדט

לא יקבלו , לא ירשמו ולא יצביעובמקומות בהם . יקבלו מנדט, צביעויירשמו ובמקומות בהם . הוגןבואו נעשה את זה 

 .גם בארצות הבריתוכך את המנדטים 

א רצו לרות האחרונות ובבחירות לפני כן שיהודים יוצאי ברית המועצות לשעבר בארצות הברית הרגישו בבחי, לצערי

  .סוף סוף יצאו לחופשי ורוצים להיות חלקאלו יהודים  .משחק הוגןהם רוצים . באמת לתת להם ייצוג הולם

. מיליון יהודים שהיגרו מברית המועצות לשעברהיום בצפון אמריקה יש . לפעם הבאה דרך להשתפראני מחפש 

אנחנו לא רוצים אותם כי אם הם , אני מבין שיש פה כאלה שיגידו רגע. הייצוג היחסי שלהם הוא הרבה יותר גדול

 .אנחנו נאבד את הכח -יבואו 

כמו  אין עוד קבוצה בעולם היהודי בתפוצות שהיא בתת ייצוג. הם החדשיםאלו ? חדשים חברים אתם רוצים

כבר  פעלוהם  .שהיה בעברתכניסו אותם אבל לא בפטרוניות כמו . היהודים יוצאי ברית המועצות לשעבר במערב

כמו למשל , יש עוד קבוצותו. רק אם ישולבוהם יעשו הרבה גם באירופה ובארצות הברית . למען מדינת ישראל

 .בואו נעשה את זה הוגן. 'ישראלים בארצות הברית וכו

 .הושגה - לשמוע את דעתם של החברים -הישיבה מטרת . מודה לכולם  ארנן פלמן

* * * 

 שנים להצהרת בלפור 111 - 11' מליאה מס
 

נשיא המחקר , ר מרטין קרמר"דאת  וכן, ואת סגניההלן הרשקין ' ושבת ראש המליאה גבמזמין את י  אלי כהן

 . במליאה זוהדובר המרכזי  ,האקדמי שלם

שנה  שנוסדה לפני  501תנועה בת , ארגון נשות הדסה העולמיה הארצית של נשיאאני ה, בוקר טוב: אלן הרשקין

ב ותומכים בכל רחבי "חברות בארה 000,000הארגון הוקם על ידי אשת החזון הנרייטה סאלד עם . הצהרת בלפור

 .בהר הצופים ועין כרם ארגון הדסה המדיציני –באמצעות שני מעוזי ריפוי , אנחנו גאים להיות בוני ירושלים. העולם

נטלנו על עצמנו את האחריות לתמוך בנוער , יחד עם ארגוני הנשים המקבילים בהסתדרות הציונית העולמית, אנחנו

ב אנו פעילים בתחום "ברחבי ארה. הארגון סייע למפעל עליית נוער להצלת אנשים צעירים ונוער בסיכון. הישראלי

האמהות שלנוף ולהבטיח שהוא נמסר , לקדם את חזונן של הסבתות שלנו אנו גאים. התעמולה למען מדינת ישראל

 .לבנות ולנכדות שלנו, הלאה

יוזמת בלפור הוקמה על . שנה 500התרגשה למשמע מלות הצהרת בלפור לפני , התנועה הציונית של חולמים ומבצעים

 .ירושלים ועם מדינת ישראל ככללאת הקול היהודי והקשר שלנו עם , מנת להיאבק במאמצים לבטל זכויות יהודים

ליזום , ללמד ולפעול על פי מורשת בלפור, ארגונים וקהילות בכל מקום ללמוד, יחד נוכל לעודד יחידים, כולנו יחד
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ולהצית את רוח האקטיביזם והמנהיגות היהודית שמהווה חלק מקיומנו המתמשך , תוכניות וארועים אטרקטיביים

 .שנה 0000במשך 

, מומחה, ר מרטין קרמר"ד, ל עבורי להציג בפניכם אדם שממנו נוכל ללמוד עוד אודות הצהרת בלפורזהו כבוד גדו

ר קרמר כיהן כנשיא מייסד של "ד. ומדינת ישראל היום, אסאלם בימינו, להיסטוריה ופוליטיקה של המזרח התיכון

ד את ההיסטוריה המודרנית של שבה הוא ממשיך ללמ, המכללה הראשונה למדעי רוח בארץ, מכללת שלום בירושלים

לאחר מכן עבד . השלים תואר ראשון ותואר שלישי בלימודי המזרח התיכון באוניברסיטת פרינסטון. המזרח התיכון

 .וניהל את מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, שנה 51באוניברסיטת תל אביב במשך 

טאון 'ורג'אוניברסיטת ג, אוניברסיטת קורנל, שיקגואוניברסיטת , שימש מרצה אורח באוניברסיטת ברנדייס

ומכון , שימש עמית אורח במרכז וודרו ווילסון הבינלאומי למשכילים בוושינגטון, כמו כן. ון הופקינס'ואוניברסיטת ג

 .אולין ללימודים אסטרטגיים בהרווארד

ר מרטין "יג בפניכם היום את דאני מתכבדת להצ. כתב וערך מספר ספרים על התחדשות אסלאמית והמזרח התיכון

 .תודה רבה. קרמר

, כמובן, יש. וכבוד מיוחד לי להופיע כאן היום שנה להצהרת בלפור 500 ביום הזה חל. בוקר טוב לכם :מרטין קרמר

ואין בכוונתי להמעיט בערכם של כל  -ובקשר לציון המאה  ,בלונדון ובירושלים, מספר רב של אירועים שמתקיימים

אך להסתדרות הציונית העולמית יש הכבוד הייחודי בכך שמילאה . אחרים בארגונים שמציינים את האירועהגופים 

אינה , למשל, לדבר כאן היום ואתו ההופעה בכנסת כבוד לי, כ"ע. שנה 500תפקיד ביצירתה של הצהרת בלפור לפני 

 .מגיעה לרמה זו

אינו תמיד  5151-וב 5151-סתדרות הציונית העולמית בתפקידה של הה. מוצגת בפנינו כאן הצהרת בלפור המקורית

בלפור כיוון את מכתבו . והיה מפני שהנוסח של הצהרת בלפור אינו מתייחס אליו: מסיבה פשוטה מאד, זוכה להכרה

אלא לפדרציה הציונית , לא לארגון העולמי –ללורד רוטשילד ובקיש שימסור את החלטת הקבינט לפדרציה הציונית 

אך עובדה זו אינה נותנת אף רמז לחלוקת  .למרות שטרם הנהיג אותה, דמות המפתח שם היה חיים וייצמן. באנגליה

הציונים חלוקים לגבי מי שצריך לקבל , כמעט מהיום הכרזתה, וכמובן -העבודה של הציונים ביצירת הצהרת בלפור 

 .והדבר לא כל כך מפתיע, את הקרדיט על זה

התוכן  (ועוד אחזור לכך) ,למעשה. אבל עיוותי התיעוד פוגעים בהבנת ההצהרה עצמה, לא כדאי להתווכח על זה היום

חייבים לדעת יותר על תפקידה , על מנת להבין זאת, אבל. של הצהרת בלפור יותר מורכב ממה שבדרך כלל חושבים

 .של ההסתדרות הציוניות העולמית ועל בכיר נציגיה בהקמתה

ראוי להבהיר בפניכם כי ? אנחנו אמורים לחגוג ביום השנה למאה, בדיוק, עצם מהברצוני להעלות שאלה על  תחילה

על ההצהרה היא , לראשונה, כשהוכרז. משמעית  מבחינת תולדות הציונות-ציון הצהרת בלפור הינו סוגיה לא חד

 5-ו את ההציונים ציינ, במהלך תקופת המנדט המוקדמת. גרמה לגלי אופוריה בקהילות היהודיות ברחבי העולם

, בזמן שהבריטים נסוגו מהתמיכה שלהם בציונות, בשנות השלושים של המאה העשרים. בנובמבר כיום בלפור

 ?כך שמה נשאר לחגוג, הבריטים חזרו בהם מהבטחתם. הפסיקו היהודים לחגוג את יום בלפור

. ישראל-ביחסי בריטניהוהאירוע קם לתחיה רק אחרי שחל שיפור , בשנות הארבעים לא התייחסו למועד הזה כלל

בעיקר כתוצאה של מערכת היחסים המשופרת בין הממלכה  ,העניין הרב שנוצר השנה סביב יום השנה המאה

כעת , מטבע הדברים. כאשר מנהיגיהן מבקשים להעניק לקשר הנוכחי עומק היסטורי , המאוחדת לבין מדינת ישראל

 .הסוערת של היחסים ביניהןלבריטניה ולישראל יש אינטרס בליטוש ההיסטוריה 



61 

 

, אבל אני היסטוריון. אם הנך מתעניין בפוליטיקה בת זמנינו ולא בהיסטוריה, הוא לטובה -ניתן לטעון שהליטוש 

הוא ? שנה 500מהי הדרך ההיסטורית הראויה לבחון את הצהרת בלפור לאחר  :אז. ולטעמי ההיסטוריה אכן חשובה

 10,000-חיו בארץ כ, בזמנו. [עורכת -י "א]כויות של היהודים בפלשתינה מהווה ההכרה הבינלאומית הראשונה בז

במפגש , ואולם. הציונות היתה תנועה מצומצמת של התלהבים. האחוזים של האוכלוסיי 50-או כ, יהודים בלבד

המעצמה הגדולה ביותר בעולם הבטיחה לסייע להקמת בית לאומי בפלשתינה עבור , הבלתי סביר הזה של נסיבות

 .גם פעלה עם הציונים בכוונה לשכנע את המעצמות האחרות ליישר קו עמה, וכפי שאראה, העם היהודי

בהמשך הבריטים צמצמו את . כאשר שם יופיע הנוסח המלא במבואו, ההצהרה תשמש בסיס למנדט הבריטי, לימים

עולים יהודים  000,000-כ אך רק לאחר כניסתם של - 5101ואף ביטלו לגמרי את הספר הלבן של שנת , המחויבותם

העניקו  000,000ואילו אותם  -מיליון איש  1שנמתה אז מעל , אלה היוו חלק קטן בלבד של יהדות אירופה. לארץ

 .5101בשנת , להקמת מדינת ישראל לישוב את המסה הקריטית הנחוצה

יש פתגם בריטי על הגמל : "בריומד. בשינוי קל, בדיוק כך כינה אותה וייצמן. הצהרת בלפור הינה דריסת הרגל, לכן

נכנס כולו , ולבסוף, הגמל מכניס רגל אחת לתוך האוהל ,תחילה. "אמר זאת ימים ספורים אחרי ההצהרה ,"והאוהל

רחוק  –לא היה די בכך . ההצהרה היתה הכרחית לקמתתה של מדינת ישראל ."זו חייבת להיות מדיניותנו. לתוכו

לא היה ניצחון , וללא העליה. היתה אפשרות לעליית יהודים בתקופת המנדטאבל לולא הצהרת בלפור לא  -מזה 

 .5101בשנת 

ללגיטימציה של התביעה , כמובן. הבה נחזור לאחור בכדי לעקוב אחרי הרעיון הזה הלגיטימציה הבינלאומית

 הציונים, תחלהמהה, אך. כלומר מבחינת הציונים, ללא קשר להכרה בו של אחרים, היהודית תמיד היתה זכות קיום

גם הבינו שפרויקט הקמת הריבונות היהודית תדרוש את הסכמתם ובסיועם של אחרים בעלי כוח רב יותר מזה של 

: אני מצטט. כמטרה העיקרית של תכנית באזל והקונגרס הציוני הראשון בבאזל אימץ את היעד הזה. היהודים

בדרך כלל , בעברית ."מעוגן במשפט ציבורי, הציונות מבקשת להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל"

 ".במשפט הכלל"משתמשים בנוסח 

אך תיאודור הרצל פסל , "תחת החוק הבינלאומי הציבורי"צירים מסוימים בקונגרס הציוני הראשון בקשו לכתוב 

אבל הרצל . יראו בכך קריאה ציונית להתערבות בינלאומית בענייני האימפריה העותומנית םזאת מחשש שהעותומני

מההתחלה , לפיכך. מכסה את החוק הבינלאומי" תחת המשפט הציבורי"הצליח לפייס את האחרים בטענה שהביטוי 

 .השגת לגיטימציה בינלאומית היוותה יעד של הציונות

שהיו בעלי בריתה המרכזיים של האימפריה , הרצל ניסה את מזלו בדיפלומטיה הן עם הטורקים הן עם הגרמנים

הציונות הפוליטית המאורגנת כמעט ולא התקדמה , במשך עשרים השנים הראשונות. אך לא צלחה דרכו, העותומנית

כשנכנסו , הטורקים העותמנים עשו שגיאה, 5150בשנת , אולם. לעבר השגת היעד של הלגיטימציה הבינלאומית

רבים השכילו להבין שהשלכה אך ציונים , אף אחד לא ידע כיצד היא תסתיים. למלחמה בצד של גרמניה ואוסטריה

אחרי ארבע מאות , ארץ ישראל תחזור לזירה, ואם כך. הינה  קריסתה של האימפריה העותומנית -אחת אפשרית 

 .שנים תחת שלטון טורקי

והשחקנית , ארץ ישראל ושאר המזרח התיכון היו זמינים לשחקנים בזירה. כניעת ירושלים לכוחות הבריטייםו

היא שלחה אותם  ,לאחר שקיבצה במצרים כוחות צבאיים בכדי לכיבוש את פלשתינה: הבריטני ההראשית היית

חיילי חבר  51,000-וכ המלחמה בפלשתינה ארכה שנה וחצי .5151לחצות את הסיני ומשם היגיעו לפלשתינה באביב 

 .העמים הבריטי נפלו שם
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. יתה זכות שהוכרה על ידי מדינות רבותדבר שבזמנו ה, בזכות הכיבוש בריטניה יכלה לדרוש את הבעלות על הארץ

הפך לתומך המוביל של מה שלימים , וודרו ווילסון, ב"נשיא ארה. אך משהו כבר התחיל להשתנות בסדר הבינלאומי

היו , אכן. קיימת זכות למשול בעצמם, גדולים וקטנים, שלכל העמים, דהיינו -כזכות להגדרה עצמית  עייווד

אלה שצריך לחייב את האימפריות שהובסו  ,לא נועדה בכדי להוסיף להם לנכסיםאך המלחמה הזאת , אימפריות

 .מחרותם תעל מנת לאפשר לנתינים ליהנו, לשחרר טריטוריות

 :היו נחוצות לה מטרות נעלות, מ שבריטניה תוכל לשלוט במזרח התיכון"ע. זו הפכה לפתח הזדמנות עבור הציונים

הן הערבים  -במדינות ערב נטלו שני גורמים תפקיד זה לעצמם . לקדם עמים שאת זכויותיהם היא תוכל, כלומר

הציונים מילאו התפקיד , ובפלשתינה. בתמיכת הבריטים, הבטיחו לחולל מרד :ההאשמים והן ההתקוממות הערבית

 .ונתנו גם הם הבטחה, דומה

היו  בל שתי המעצמות הללוא ,ב"הם היו בעלי הברית במלחמה עם רוסיה וארה. הבריטים והצרפתים היו מודאגים

. אמריקה נכנסה למלחמה בשלב מאוחר ואילו רוסיה עמדה לנטוש את המלחמה. לכל היותר בעלות ברית מסויגות

שביכולתם לשכנע את הממשלות , ב ורוסיה היו בעלי השפעה כה חזקים"הבריטים והצרפתים חשבו שיהודי ארה

 .במלחמה רשלהם להישא

חיים . אך הבעיה היתה כיצד לשכנע את היהודים הללו ,מוגזמת לגבי כוחם של היהודיםברור כי היתה זו הערכה 

הציונים יצאו לעודד אותם , שאם יבטיחו ליהודים בית לאומי בפלשתינה –ובלפור ' ורג'וייצמן שכנע את לויד ג

 . עד תומה, היהודים לתמוך במלחמה

אשר חי באנגליה , והכוכב המופע בו הוא חיים וייצמן, פורממדית של לידתה של הצהרת בל-הגרסה הדו ,בעיני, זוהי

אישיות מרשימה עם , אדם שרמנטי. הוא היה אזרח בריטי ואף ערך מחקר צבאי במסגרת המלחמה. 5100משנת 

כפי שיסופר על ידי , ומאוחר יותר. חוש פוליטי מחודד היטב והבנה עמוקה של דרכי פעולה של האליטה הבריטית

 .ושלו בלבד, הצהרת בלפור היתה פרי עמלו, ווייצמן ועמיתי

. בו משחקת ההסתדרות הציונית העולמית תפקיד מרכזי, הבעיה היא שהגרסה הזאת מדלגת על קטע חשוב בסיפור

הצורך של בריטניה בתמיכת , וככל שמצב המלחמה בחזית המערבית הלך והחמיר ,בריטניה אכן היתה שותפה לברית

 .ולכן בריטניה לא יכלה להבטיח דבר בפלשתינה ללא אישורן - .בעלות בריתה הלך וגדל

, 5151בשנת . עובדה שאנחנו נוטים לשכוח :צרפת היוותה בעיה מיוחדת מפני שגם לה היו תביעות בפלשתינה

, מ"על שם הדיפלומטים הבריטי והצרפתי שניהלו את המו, פיקו-הידוע כהסכם סייקס, במסגרת הסכם עם צרפת

 .למעשה לחלוקת השליטה בפלשתינה ביחד עם צרפת בריטניה הסכימה

. שזה היה נדיב למדי כלפי צרפת 'ורג'סבר לויד ג, אחרי הסכם זה, 5151כשנתמנה לראשות הממשלה הבריטית בסוף 

כיצד יכלה בריטניה להדוף את הטביעה  ,אולם. עמדו לנהל את רוב הקרבות, ביחד עם חבר העמים בריטניה הלא

. הציע את הזרז של התמיכה בציונות, שחיבר את ההסכם, מרק סייקס? עוגנת בהסכם החשאישהיתה מ, הצרפתית

ב ורוסיה לפעול בכדי לשמר את השתתפות מדינותיהם "בלפור חיזק בטיעון שהתמיכה הזאת תעודד את יהדות ארה

מהציונים לעשות  הבריטים ביקשו, בקיצור? וכיצד יקבלו הצרפתים את ההגיון הזה של התמיכה בציונות. במלחמה

 .נחום סוקולוב, ובייחוד מהדיפלומט הציוני הבכיר, את העמל

בזמנו נחשב כבעל מעמד שווה לזה של חיים . במהלך הזמן ןהינו דוגמא קלאסית של שחיקת הזיכרו -נחום סוקולוב 

נח מאד לווייצמן דבר שהיה , סוקולוב נדחק הצידה מהעלילה, ולכן. אך אין דרמה טובה עם שני גיבורים -וייצמן 

וייצמן היה הגורם האנגלי . וייצמן וסוקולוב חברו יחדיו, אך במבצע להשגת הצהרת בלפור. שאף סייע ביצירת המצב

 .פעל בחום האירופי, נציג ההסתדרות הציונית העולמית, ואילו סוקולוב, בדיפלומטיה הציונית
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לפני . היא היתה חייבת להיות כזאת. רליתבמלחמת העולם הראשונה ההסתדרות הציונית העולמית היתה ניט

במהלך המלחמה עברו משרדיה . הטורקים והגרמנים שלטו בפלשתינה. מגרמניה, לרוב, המלחמה הארגון פעל

 .בשני צדי העימות, מכל מיני מדינות, הארגון היה ניטרלי כי היו ציונים. בדנמרק הניטרלית, לקופנהגן

היה עליה להבטיח את לאינטרסים שלה מכל , שמתחת לכיסוי הניטרליות ,בהסתדרות הציונית היתה הבנה, אולם

. וזה היה עיקר תפקידו של סוקולוב -בדרך של מתקפה דיפלומטית בכל ערי הבירה של בעלות הברית  כיוון אפשרי

, ליהבכדי לשתף פעולה עם חיים וייצמן שפעל מטעם הפדרציה הציונית באנג, 5150לשם כך הוא נסע ללונדון בשנת 

 .ואילו סוקולוב מטעם ההסתדרות הציונית העולמית

הוא שלט במספר שפות באופן . ולכן נחשב יותר אירופי לעומת וייצמן, הוא היה פולני. סוקולוב היה אישיות מעניינת

, "דיפלומט בית הספר של הקי דורסאי"הוא כונה . והיה המייסד של העיתונות העברית כולל בעברית וביידיש, שוטף

דבר שהיה הישג בלתי , מישהו שנשא את עצמו כאילו היה שייך לחוג הדיפלומטים: של משרד החוץ הצרפתי, היינוד

 .מבוטל עבור יהודי ממזרח אירופה לפני מאה שנה

ובהמשך נפגש עם נציגים  ,החל מפיקו המפורסם, סוקולוב התחיל במסע פגישות עם דיפלומטים צרפתיים, בפועל

מטרתו היתה לשכנע את הצרפתים שתמיכתם  :5151מדובר בשנת . ואף עם ראש ממשלת צרפתבכירים יותר בפריז 

והוא  -יהיו הציונים ידידותיים כלפי צרפת , לאחר שישתקעו בביתם הלאומי, בציונות תסייע למאמץ המלחמה וכי

-מכתב קמבון מה הלא זה היה: דבר שכבר נשכח, הוא שכנע את הצרפתים לפרסם מסמך, יותר חשוב. זכה להצלחה

ההיסטוריונים מסכימים שהמכתב הזה הלך אף . לפני הצהרת בלפור -שהכיר בצדקת הציונות כפיצוי , 5151ביוני  0

אין מוצאים , אם מעיינים בהצהרת בלפור. מפני שהוא ציין רציונל ממשי, ראשית. רחוק יותר מהצהרת בלפור

, במכתב נאמר .אין אזכור של הקשר היהודי לארץ ישראל ;אין התייחסות להיסטוריה :במכתב הסבר לגבי מטרתו

יהיה זה מעשה צדק ופיצוי לסייע לתקומתה של הלאומיות היהודית בארץ ממנה בני ישראל הוגלו לפני : "ואני מצטט

 .זהו ההקשר ההיסטורי." מאות שנים רבות

ים הבריטים התחילו למלמל סוקולוב הפקיד אותה במשרד החוץ הבריטי ואליו הפקיד, אחרי שקיבל ערובה זו

 .וזה דבר שהבריטים אינם אוהבים לעשות -" אנו מפגרים אחרי הצרפתים: "לעצמם

הוא נסע לרומא והשיג התבטאות תמיכה חיובית מהממשלה האיטלקית ואף נפגש עם . סוקולוב הוסיף ופעל

והאפיפיור  חס חם כלפי היהודיםהכנסייה הקתולית לא בדיוק הפגינה י, 5151עוד בשנת . 51-בנדיקט ה, האפיפיור

אך האפיפיור בנדיקט אמר לסוקולוב שבפלשתינה יהיו הציונים . זרק את הרצל לכל הרוחות 00-שלפני בנדיקט ה

אך גם בהקשר של הצרפתים , בעל ערך רב בשל עצמו, אמירה זו היתה ניצחון מדהים. והכנסייה שכנים טובים

 .והקתולים ברחבי העולם

. עלה הצורך לשכנע גם את וודרו ווילסון, ולכן -בעלי ברית כנגד גרמניה  ב הצטרפה למלחמה"האר ,5151באביב 

מפני , וזו לא היתה משימה קלה. הבריטים אמרו לציונים שלא תהיה הצהרה ללא תמיכתם מראש של האמריקנים

לואי ברנדייס הציג את , אולם. התנגדו לציונות, מהסקולה של הפרוטסטנטי המיסיונרי, שהערביסטים האמריקניים

וכמה אמריקנים יודעים שללא . ולבסוף ווילסון אישר את הטקסט של הצהרת בלפור לפני הוצאתה לאור, הענין

 . אני מניח שמדובר במעטים? ווילסון לא היתה הצהרת בלפור

מה : תההשאלה המרכזית שנשאלה על ידי כל המבקרים והספקנים הי, בישיבות קבינט המלחמה שדנו בהצהרה

בלפור היה יכול לאשר לקבינט כי בעלי הברית הצרפתיים , והודות לדיפלומטיה הציונית ?יגידו בעלי בריתנו

זו לא  :וכך נולדה הצהרת בלפור. הוא אף קרא את מכתב קמבון בקבינט. תמיכה מלאה ןוהאמריקניים תומכים בעניי
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. ם ואף לא חבר הלאומים"לא היה קיים או 5151נת בש, זכרו. אלא הצהרה של בעלי הברית -היתה הצהרה בריטית 

 .ואת זה השיגו הציונים, היה רק הקונצנזוס של בעלי הברית :לא היה מקום בו התקיימה הצבעה

 ,להלן ציטוט מדברי הפתיחה שלו. 0151בשנת , סוקולוב גם סינגר את טיעוני הציונות בוועידת השלום בוורסאי

בעיצומה של המלחמה . "ב"איטליה וארה, צרפת, כולל בריטניה, בעלי הברית שנאמרו בנוכחות כל שרי החוץ של

פרסמתם הצהרה שכוללת הבטחה , כנציגי המעצמות הגדולות של מערב אירופה ואמריקה, אתם, הנוראית הזאת

 ."להקים בית לאומי למענו חיו וסבלו דורות כה רבים, מרצונכם הטוב ומתמיכתכם, לסייע לנו

אתם הענקתם לנו את  :הצהרת בלפור הפכה להצהרתם של בעלי הברית, שנבחרו בקפידה, סוקולובדבריו של  לפי

במבט לאחור אמר ', ורג'לויד ג, 5100בשנת . והוא ידע שאף אחד לא היה מסוגל לדחות זאת. כולכם, ההצהרה הזו

דית ברחבי העולם למטרת בזמן המלחמה רצינו לגייס את רצונה הטוב של הקהילה היהו", ואני מצטט מדבריו, כך

. אלא גם של בעלות הברית בכדי להשיג תמיכה יקרת ערך זו, הצהרת בלפור היתה מחווה לא רק שלנו. בעלי הברית

על  -אלא גם לגבי הניסוח עצמו , לא רק לגבי המדיניות שלה -לאחר מחשבה רבה ":( המשך הציטוט... )"היא נוסחה

 ."ושל ראשי הממשלה של מושבותינו, ב"כולל ארה, רותידי נציגי בעלי הברית והמדינות הקשו

: שם הפכה לעקרון המנחה, הקונצנזוס הזה הכניס את הצהרת בלפור למנדט של חבר הלאומים על פלשתינה, לכן

הציונים הזכירו , 5150והיא התחילה בכך בשנת , וכל פעם שבריטניה שקלה לסגת מהצהרת בלפור. למנדט ,כלומר

אלא תוצר של , זו לא היתה הצהרה חד צדדית :אלא במחויבות קולקטיבית, במחויבות שלהם בלבדלהם שלא מדובר 

 .בדומה להחלטה של מועצת הביטחון של היום, קונצנזוס

, וכך מספרים אותו .לשטח אותו: ממדית-סיפור דו-משמעו  –תיאור הסיפור של הצהרת בלפור כסיפור בריטי , כן-אל

ראש הממשלה נתניהו טס ללונדון לסעודה חגיגית עם ראש הממשלה . שנה להצהרה 500 כעת בציון, במידה מסוימת

באם , או - 500-בבריטניה מקיימים שלל אירועים לחגיגת שנת ה. באירוח צאצאיהם של בלפור ושל רוטשילד, מיי

 .בכדי להתאבל עליה, הנך פלשתיני

זה חוטא  הן , לדעתי. ואין שם אף אחד שיזכיר להם ,אותםפשוט שכחו  –כלום ? רומא או וושינגטון, ומה לגבי פריז

ובמימד העובדה , עם מימד שלישי, צריך לספר את הסיפור כפי שבאמת התרחש. הן חוטא לישראל, להיסטוריה 

צדדי של לגיטימציה -תוצר של תהליך רב אלא, צדדית של מעצמה קולוניאלית-הצהרת בלפור איננה מזימה חד

 .כפי שחזה הקונגרס הציוני הראשוןבדיוק , בינלאומית

סוקולוב . הוא מראה שדיפלומטיה ציונית למדה למנף ;והסיפור המלא גם מעמיק את הלגיטימציה של מדינת ישראל

אם  :והוא הבין שהוא זקוק לשניהם. הם היו גם יריבים, השכיל להבין שלמרות הצרפתים והבריטים היו בעלי ברית

ר לעומת המצב בו כל אחד ,יוכל לשכנע כל אחד להתאמץ יות, נושא התמיכה בציונותיצליח לעודד תחרות ביניהם ב

 .וכך עשה. פועל לבד

, הוא תמיד סיפר את הסיפור בשני ממדים בלבד. וייצמן מעולם לא העניק לסוקולוב את מלוא ההכרה שהגיעה לו

, 04/0-ו 04/0בין השנים , אגב. 5101היות וסוקולוב נפטר בשנת , והדבר היה פשוט יותר. כאשר הוא עומד במרכזו

ואילו וייצמן נהיה לנשיאה הראשון של .אבל הוא לא רשם תיעוד סוקולוב כיהן כנשיא ההסתדרות הציונית העולמית

חלף מאז מספיק זמן בכדי לספר את הסיפור המלא של , לדעתי. וותיעד את מהלך חייו בספר זיכרונותי מדינת ישראל

 .שש לפגיעה בכבודם של המעורביםללא כל ח, הצהרת בלפור

הייתם חושבים כאילו הצהרת בלפור הולידה את הקמת , על פי הפלשתינים. וזה מביא אותי למורשת של הצהרת בלפור

אבל זה חוטא להיסטוריה . שהבריטים אשמים וצריכים להתנצל בפניהם, מדינת ישראל וחיסלה את פלשתינה הערבית

הצהרת בלפור לא נתנה לגיטימציה למדינה . אבל לא יותר מכך, העניקה לציונות פתחהצהרת בלפור . בצורה בוטה
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 5151בין , היו צריכים לקרות הרבה דברים". מדינה"הנופל  מקביה  של , מונח מעורפל, אלא לבית לאומי יהודי, יהודית

לגבש החלטות מושכלות ואילו  הציונים היו צריכים. על מנת להפוך את קיומה של מדינה יהודית לדבר ישים, 5101-ל

 . המצב היה יכול להתפתח אחרת בכל מיני נקודות מפנה. הערבים היו צריכים לעשות שגיאות

. מתנערים מאחריותם לטעויות שעשו בעקבותיה הפלשתינים ,בהאשמתם את הצהרת בלפור במצוקתם, למעשה

אילו קיבלו . 5101בשנת , לחלוקה של פלשתינהם "היתה לדחות את תוכנית האו, כמובן, טעותם הגדולה ביותר

 – העל העולמיות-של שתי מעצמות, גם זו זכה ללגיטימציה בינלאומית. היום היתה קיימת מדינת פלשתינית, אותה

 -היו מקבלים את התוכנית , אילו הפלשתינים ערכו הערכה סבירה של מעמדם הבינלאומי. ב וברית המועצות"ארה

 .ושילמו על כך מחיר כבד, עצמות דאזאך החליטו להתנגד למ

הצהרת בלפור לא . לא הפיקו ממנה תועלת, להם נועדה הטרגדיה האמתית של הצהרת בלפור הינה שרוב האנשים

והיא לא . באותה תקופה חיו מספר דומה של יהודים בבגדד -היהודים שחיו אז בפלשתינה  10,000נעשתה למען 

כולל פולין , אלה למען יהודי האימפריה הרוסית, וללות של מערב אירופההוכרזה למען היהודים מהארצות המתב

 . אז כחמישה וחצי מיליון אנשים שמנו

מעל שני מיליון כבר הגירו . וחוו פוגרומים ורדיפה ת"תחום המושב"הוגבלו למה שכונה : להם לא היו זכות לאזרחות

אך החזית המזרחית  -דברו על החזית המערבית כולם . ב וליעדים אחרים במהלך מלחמת העולם הראשונה"לארה

מאות . וחצתה דרך תחום המושב, היא תבעה מחיר דמים דומה  :והיתה אכזרית באותה המידה עברה דרך בתיהם

, אלפי פליטים ברחו מערים ומכפרים שסבלו פגיעות קשות מההתקדמויות והנסיגות החוזרות של צבאות גרמניה

 .אוסטריה ורוסיה

הוא אף דמיין שתהיה תנועה  :הכיר היטב את מצוקתם וכאב אותה, מכפר קטן, ו היה מיוצאי מרוסיהוייצמן עצמ

, צפה שמערב אירופה תסגור את שעריה בפניהם, בנוסף. וגל עצום של פליטים של מיליוני אנשים אחרי המלחמה

הצהרת בלפור  :דו ללא יעדמיליוני האנשים ינד. 50-של המאה ה 50-בדיוק כפי שקרה בשנות ה, ב"כן ארה-וכמו

 .נועדה למענם

הוויכוח העיקרי בין התומכים והמתנגדים בחוגי בריטניה לא היה על האפשרות שהיהודים יתפסו את מקומם של 

וייצמן דיבר לעתים קרובות על  -אלא בשאלה באם פלשתינה גדולה דייה בכדי לקבל את בל המיליונים האלה , הערבים

סברו שהשטח יספיק להכיל , שזכרו את שיעוריהם בהיסטוריה מהתקופה הרומית, הבריטים. ארבעה או חמישה מיליון

וייצמן ניצל את סמכותו כמדען בעדי להציע שבתנאים מודרניים ארץ ישראל מסוגלת לקבל מספר  ואילו, כשני מיליון איש

 .גדול הרבה יותר

להזכירכם כי  –ו בברית המועצות המתחדשת אלה שחי :אופן סיום המלחמה שיפר את מצבם של היהודים, ואולם

הצאר  ;זכו פתאום לשוויון זכויות והוכרו כלאום מוגדר –המהפכה הבולשביקית התרחשה במקביל להצהרת בלפור 

. בין הדמויות המובילות במשטר החדש היה מספר רב של יהודים. שפת היידיש זכתה להכרה. קם משטר חדש; איננו

הם האמינו שהיא  :אלא היו יהודים שעזבו את פלשתינה ועברו לשם, ת ברית המועצותלא רק שיהודים לא עזבו א

 .תהווה במה לתקומה לאומית יהודית ברוח הסוציאליזם

מצבה של יהדות פולין השתפר בשנות . זכתה לעצמאות והיהודים קיבלו זכויות של בני מיעוט באופן קולקטיבי פולין

, הצהרת בלפור והמנדט הבריטי קבעו שהיהודים חיו בפלשתינה בזכות. והם זכו לשגשוג חסר תקדים, 50-ה

 .אך מעטים היו מוכנים לעזוב את ביתם האמיתי. ושפלשתינה היתה ביתם הלאומי

 500,000בעשור ההוא  :איש לא רצה לנצלן -לא נוצלו [ י"סרטיפיקטים לא]ההגירה  תרב תעודו, 50-בשנות ה

אך , ביקשו היהודים את התעודות נואשות, אחרי עלייתו של היטלר, 00-שנות הב. יהודים בלבד היגרו לארץ ישראל
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לאורך כל שנות . כבר הבריטים התחילו להסתייג מהמדיניות של בית לאומי ליהודים ולהגבילו את ההגירה היהודית

היהודים שעלו  הבריטים שמרו על סגירת השערים ורוב ,00-עד שנות ה. יהודים 550,000נכנסו לפלשתינה רק , 00-ה

 .נואשים היו מעפילים 00-בשנות ה

העובדה שמדינת ישראל הצליחה להגן על עצמה . יהודים בלבד 000,000-י כ"עלו לא, תחת המנדט הבריטי, לכן

אך זה בא מאוחר מדי מכדי . הישג מדהים ,היתה מדהימה, בלבד איש 100,000בסך  העם אוכלוסיי, 5101בשנת 

 .עבורם נועדה הצהרת בלפורלהציל את המיליונים 

. 5110של מדינת ישראל הגיעה לשני מיליון רק בשנת  ההאוכלוסיי אולם, מיליון 0-1וייצמן דיבר על  5151בשנת 

 .השואה נטרלה כמעט את כל ההשפעה ההיסטורית של הצהרת בלפור

, והכרזת המדינה ל מדינת ישראלאנו חוגגים את עצמאותה ש. נשמע מוגזם, "לחגוג "הביטוי ? מדוע לנו לחגוג, אם כן

הכרזת העצמאות שלנו הינה הנרטיב המכונן . וזוהי נקודת המפנה בהיסטוריה של העם היהודי, 5101במאי  50-ב

זכות העם היהודי לתקומה לאומית ", ואני מצטט, ומציינת.נוסח ההכרזה גם מתייחסת להצהרת בלפור. שלנו

 ."ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, 5151בנובמבר ' מיום בזכות זו הוכרה בהצהרת בלפור  .בארצו

לי נראה כי העמדה הציונית ההולמת הינה להכיר בהצהרת בלפור ואילו לחגוג את מנהיגינו הציוניים באשר , אולם

גם אחרי שהבריטים  -ובאשר שקיימו את הבטחתה , גונית בדיפלומטיה אפשרה את היוותה-כך ששליטתם הרב

 .תודה. ישראל קיימה אותה. בלפור הבטיח את ההבטחה. ההסתייגו ממנ

 

צדדיים -מבחינת היחסים הרב, ומורכבותה מאמין שהיה חשוב במיוחד לשמוע על הצהרת בלפור  :ושוע ויינברג'ג

-או רב, התפתחו נרטיבים כפולים כיצד, ומבקש לשמוע על המתח שקיים בין נרטיב והיסטוריה, שהובילו אליה

-ומבקש להבין יותר את מורכבות של חילופי הדברים בין פייסל ו ,לאורך מאה השנים האחרונות באזור, צדדיים

 ?רואים בזה מעין הצהרת בלפור שלהם[ עורכת –הערבים ]וכיצד , 5151ומכתב מקמהון משנת , וייצמן

בין הנציב , 5151ובראשית  5151בשנת  ,היה חילוף מכתבים מוקדמת, כפי שחלק מכם יודעים  :ר מרטין קרמר"ד

. שטרם התרחש -ראש המרד הערבי , בדמויות של סר הנרי מקמהון והשריף חוסיין, העליון הבריטי לביןמצרים

להכיר בממלכה הערבית בתוך שטח , דהיינו, הובטחו הבטחות על ידי הבריטים, שנכתבה בערבית, ובתכתובת זו

והיה גם . חלקם גיאוגרפיים –מכתב היו מספר סייגים ב, אולם. שכלל את פלשתינה, מסויים דרומית לקו מסויים

בהם לבריטניה היה חופש פעולה מבלי לפגוע בבת , בכך שבריטניה תכיר בעצמאות ערבית בשטחים האלה: סייג נוסף

 .צרפת, בריתה

הוציאה את פלשתינה מתחום השטח שהובטח  של צרפת, כביכול, רוב ההיסטוריונים היום סבורים שההדרה

, האמיר פייסל, היה זה בנו. והמשיכו לדרוש את פלשתינה ,ואילו השריף חוסיין לא השתכנע מכך ,הערביתלממלכה 

ולמעשה הגיע לידי הסכם עם חיים וייצמן בו הצהרת בלפור מצוינת , שהבין את הסיבוכים הכרוכים בפלשתינה

, בטחותיהם אליוים יקיימו את ההבריטאך הסכים לכבד אותה רק בתנאי , פייסל קיבל את הצהרת בלפור. במפורש

 .אך העיר נמסרה לידי הצרפתים, הוא סבר שהיתה לו זכות לדמשק :דבר שלא עשו

, מהווים סממנים לכך שמבחינתם של ההאשמים, ועוד כמה היבטים, ומכתבו של פליקס פרנקפורטר, וייצמן-הסכם פייסל

מוכנים לוותר על השליטה בפלשתינה בתנא שהבריטים וכי היו  –הדבר שהיה חשוב להם לא היה ירושלים או דמשק 

, בפלשתינה יש רוב ערבי מוחץ :שזה נכון, פייסל קם ואמר, בוועידת השלום בוורסאי ,וכך. יעזרו להם במקומות אחרים



66 

 

ולכן נרשה לגורם אחר לשמש נאמן , אבל לא נוכל לשאת באחריות על ההתמודדות עם האינטרסים הסותרים בארץ ההיא

 .לבריטים, דהיינו –

ניתן לטעון ? האם זה היה מקרה ראשוני בו ישראל פנתה לערבים אחרים על מנת לעקוף את הערבים הפלשתיניים

בנו  :היה מנהיג ערבי אחד בלבד. אולם אז לא היתה קיימת מנהיגות ערבית פלשתינית כבדי לדבר איתה ,שכך היה

והבריטים היו חייבים להמציא  סידו במלחמת העולם הראשונההערבים הפלשתיניים הפ. פייסל, של השריף חוסיין

 .הביאו אותו משום מקום -המופתי  :מנהיגות ערבית

והבריטים  ,הציונים עשו כל מאמץ אפשרי בכדי לערב גם אותו, היות והיה בן שיח אחד בלבד בצד הערבי, כן-על

ווייצמן השקיע  -הביאו את הערבים , הביאו את האמריקנים, הביאו את הצרפתים :כפי שאמרו, עודדו אותם

. הוא סיפור טרגי -אך סיפורו של פייסל . פעמיים -גם סוקולוב נפגש עם פייסל , אגב. במשימה מאמצים אדירים

לא היה להם אשי שיכלו לשלוח לפריז בכדי לגייס את  :שלא היה להם סוקולוב ערבי? ובמה הטעות שלו ושל הערבים

לא היה , 5150כפי שעשו בשנת , פתים החליטו לסרב להעביר לפייסל שלטון על דמשקוכאשר הצר .צרפתים לצידם

 .מה-הבטחתם לי דבר, רגע :בידו מסמך שיאפשר לו להגיד

 .ההצלחה של הדיפלומטיה הציונית עומדת בניגוד מוחלט לכשלון של הדיפלומטיה הערבית דאז, אז

שסוקולוב , של המנהיגות בדיפלומטיה המיושמת החשיבותק גדול מהכתיבה שלך אתה מדבר על בחל: אילנה היידמן

. של בלפורה מעורים בוויכוח על משמעות , מאה שנים לאחר מכן, כעת הננו. כביכול, היה אחד האנשים שנשכחו

מה היית אומר : היא, שהוא תולדה של המנהיגות הזו, שאלתי אליך נועדה לעזור לכל משתתפי הפורום הזה

מה אנחנו אמורים להגיד ? למען הדורות הבאים כיצד לנצל את הצהרת בלפור ומורשתה יום עללמנהיגות היהודית ה

 ?והלאה, לקראת מאה השנים הבאות, ומה אנחנו יכולים לעשות שאינו בגדר תגובתה אלא יוזמה, לדור החדש

היא , 5101החלוקה של שנת ומסיפור החלטת , בלפורמסיפור הצהרת  מסקנתי. שאלה מעניינת :ר מרטין קרמר"ד

כוכבם של מעצמות  .להסתמך על התמיכה החיצונית של מעצמה אחת בלבדיכולה להרשות לעצמה  איננה שישראל 

 :היא נפתחה עם האימפריה העותומנית והאימפריה הבריטית ,50-במבט לאחור על המאה ה. העולם עולה ויורד

והיא , היא באה: וגם היתה עליה של ברית המועצות. בורגיםהונגרים הלכו להפס-והאוסטרו ,שתיהן נעלמו מזמן

 . כעת אנו נמצאים בעידן של מעצמה אמריקנית ואיננו יודעים כמה זמן הוא יימשך .הלכה

הגאונות של הדיפלומטיה הציונית היתה בכך שתמיד הבינו שיש מספר  .זה הרבה מאד זמן. לגבי מאה השנים הבאות

 .היו חייבים לטפח את כולם התחברו יותר עם אחד לעומת השניושאפילו אם  מוקדי כוח

והוא שללא תמיכתה של ברית , יש גם בנושא החלוקה היבט נשכח. כתבתי מאמר חדש על החלוקה, דרך אגב

באותה מידה שהוא , עצם קיומה של מדינת ישראל הינו בזכותו של יוסף סטלין. המועצות היא לא היתה קיימת

אך , איננו יודעים אליו מעצמות יעלו במאה השנים הקרובות? ומהן ההשלכות במבט לעתיד .ומןבזכותו של הרי טר

 -מה שקיים עכשיו  –ולהפנים שהמצב הנוכחי , לפנות לכולם, א"ז  -אנו חייבים לנהל דיפלומטיה פעילה מאד ויוזמת 

 .זה לא מה שיהיה

שנה היה לנו יתרון עצום בכך  לפני מאה. ות שלנובנוגע לאיכות הדיפלומטיה והמנהיג, אחרונה, ונקודה נוספת

הם  ;וייצמן וסוקולוב ידעו בדיוק על אילו כפתורים ללחוץ. מפני שבאו משם, שהדיפלומטים שלנו הכירו את העולם

השגריר הסובייטי נפגש עם . 5101הדבר היה נכון גם בשנת . היו מסוגלים לנהל מערך שכנוע בשפתם של בני שיחם

שדיבר  –בוייצמן , כלומר –הוא מציין שפגש בגבר מבוגר לבוש בהידור , באוטוביוגרפיה שלו. 5105וייצמן כבר בשנת 

 .שנה קודם לכן 01וזה  למרות שעברו  –רוסית מושלמת 



67 

 

הינם ילידי  -אחוז מהם  10 - 11בערך , ביום. ל"רוב הישראלים נולדו בחו  – 5101עדיין בשנת  – שבימים ההם, כך

הידע על העולם הרחב יותר והיכולת לתקשר , דהיינו -עלינו להמחיש להם את מה שלא נמצא במטענם , לכן. הארץ

וזה מהווה אחת הסיבות לכך . עלינו לעשות כך באמצעים חינוכיים, ואמנם. ולשתף פעולה עמו כאילו באו משם

 .בכדי להשיג בדיוק את המטרה הזאת -שהחלטתי לנהל מכללה אקדמית 

וזו מדינה , אחוזים מהישראלים יהיו ילידי הארץ 10, מפני שבסופו של דבר ,אכן עומד להוות אתגר עצום בשבילנו זה

, כן יהיה אתגר ממש עצום להעניק להם את היכולת לתקשר באופן מועיל עם העולם הגדול-על. קטנה במזרח התיכון

אבל אני מאמין שאנחנו מסוגלים . דול של אסיהאלא גם חלק ג, שיכלול בעתיד לא רק את אירופה וצפון אמריקה

 .אך שנצטרך להשקיע עמל רב, להצליח

 .     ומציינת שהעבודה שלנו רק מתחילה כעת ,מרתקים שישפיעו על הנוכחיםר קרמר על דבריו ה"מודה לד  אלן הרשקין

י ושל הגדוד העברי של זאב "את התפקיד הבולט של תנועת הריגול ניל ר קרמר לא ציין"ד מעירה כי  נילי נהוראי

, על ידי דיבורים יתנו את ארץ ישראל על מגש של כסףיהודים שהוכיחו שהם לא יחכו רק לאנגלים ש, בוטינסקי'ז

 .אותהאלא שהוכיחו שהם היו מוכנים להילחם כדי לקבל 

ניסיון להוכיח לבריטים שהיהודים מוכנים להילחם לצדם היה ה, בוטינסקי'של ז וחיוני במעשיה :ר מרטין קרמר"ד

 .הערבים נלחמו עם לורנס איש ערב לצד הבריטים לשחרור הגדה המזרחית, כמו שבאותה עת, למען שחרור הארץ

חשבה שאחר כך יקבל היישוב במ, ניצחון הבריטיםעם  הישוב יהודי  ם שלשהתעוררה מה תהיה תרומתשאלה ל

, חיילים יהודים במאמץ המלחמתי של המצרים ושילובבוטינסקי 'של ז מעשיו -הראשון :יבטיםהיו שני התמורה 

, אמנם.  שגם כן סייע, זרם של מידע מודיעיני שבא מזיכרון יעקב -והשני  , פיקודו של אלנבימלחמה בחזית תחת 

זה לא נעשה . כדי לקבל אחר כך תמורהב, חשיבות התרומה למאמץ המלחמתי הבריטיהייתי מדגיש את ההיבט של 

היו מסוגלים להשיג  הם. זאתהם לא היו מסוגלים לעשות . עצמם הולכים לשחרר את ארץ ישראלהיהודים כאילו 

צריך גם להדגיש את ההיבט , ודרך אגב . עם הבריטים וזאת היתה התרומהפעולה שיתוףאת מטרתם רק בדרך של 

 .שראלשל חוסר התרומה של הערבים בארץ י

כתב בזיכרונותיו ' ורג'אבל לויד ג, הערבים בחצי האי ערב באמת תרמו לניצחון המלחמתי של בריטניה במרד הערבי

' ורג'ועוד כתב לויד ג. אבל לא היו מוכנים לעזור, יכולנו להסתייע בהם, כלומר. פחדנים שהיו, אודות ערביי הארץ

: ותשובתו היתה". בערביי פלשתין לפני פרסום הצהרת בלפור מדוע לא התייעצתי...  שואלים אותי", 04/1לקראת 

שתרומתם של היהודים וחוסר התרומה מצדם של ערביי הארץ שיחקו , כך". הייתי עסוק מדי במלחמה איתם"

לאחר מכן הגיעו פקידים בריטים מכל רחבי האימפריה . תפקיד חשוב מאד לאחר מכן בגיבוש החשיבה על המנדט

 . והדבר פגע מאד בתפקוד היומיומי של המנדט וטיפוח הבית הלאומי, ציונותהבריטית שהנגדו ל

 .היתה אז סלידה מערביי ישראל על כך שעמדו לצדם של הטורקים נגד הבריטים, במקור

יוזמה ומיזם של ארגון  - " מחר ולעולם ועד, היום, חוגגים בלפור"שנקראת  ,המחולקת חוברתמציין את ה  אלי כהן

ר אילנה "ד, לית"ומכתבה של המנכר ההנהלה מר יעקב חגואל "ם יומכתב של ממלא מקומלווה בישראל לנצח 

קונגרס הציוני הישראלי המושב בתום יתקיים האירוע שלחגוג את ו להצטרףו בהלעיין מזמין  . נספחוכן היידמן 

  .בסימן יום הצהרת בלפור ,בבנייני האומה באחריות המחלקה לישראל והמחלקה לחינוך

 . העשיר אותנושר קרמר על האדיבות ועל הידע "לד מודה

* * * 

 אתגרי התנועה הציונית בעולם היהודי -שולחנות עגולים  - 11' מליאה מס
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 .דון באתגרי התנועה הציונית בעולם היהודישתעגולים השולחנות פותח את מליאת ה  צבי אבישר

מהווים גם היום את אשר , שהביאו להגשמת הרעיון המדיני הציוני, הם למעשי אתגרי המוסדות הלאומיים אלו

 .של הקונגרס הציוניו, המצפן של כלל התנועות הציוניות והפורום הזה הוא הלב הפועם של המוסדות הללו

יו דה לה פרגולה 'תלמידיו של הדמוגרף סרג , נושאים שמאתגרים את התנועה הציונית בעידן הזה בנוסף לשמונה

ים הללו נושאאחד מהשישפיעו על כל נוספים שני אתגרים מבקשים להעמיד , רסיטה העברית בירושליםמהאוניב

 .20 -מאה הצפויים להעסיק את התנועה הציונית לאורך כל הו

והשני הוא אתגר הרלוונטיות של הקונגרס הציוני לעם  20 -מאה ההראשון הוא האתגר הדמוגרפי של יהדות התפוצות ב

 .היהודי

, האחרונה ברית המועצות. בישרה על תום התנועות הדמוגרפיות הגדולות של העם היהודי 20 -ראשית המאה ה

מיליון יהודים  00-תמונת המצב היום שיש כ .השפיעה במיוחד על ישראל אבל גם על מדינות נוספות כמו גרמניה

שהרוב המוחלט של יהדות התפוצות  בתפוצות והנתון המרתק הוא 21% -חיים בישראל וומהם גרים  91%. בעולם

 .מעדיף להישאר בקהילתו בתפוצות

כאן טמון האתגר שמציב העולם . בהרוב העם היהודי לא חי אבל , בעידן שיש מדינה יהודית לעם היהודיחיים אנחנו 

זה למרות ש, לא התבוללות. רוב יהדות התפוצות נמצא בסכנת אסימילציה של הרעיון והמחשבה הציוניים  .הגלובלי

 . חופף

ולכן עולה גם  20 -מאה הוזה ילווה אותנו לאורך כל הצריכים להתמודד עם הסכנה הזאת המוסדות הלאומיים 

בשלושים השנים האחרונות אנחנו מזהים ירידה עקבית במספרם של יהודי  .שאלת הרלוונטיות שלנו אל מול האתגר

 .אומייםהתפוצות שמעורבים בתהליכים דמוקרטיים במוסדות הל

למגמה הזו של ירידת המעורבות במוסדות הלאומיים יש מספר . חתלא פ השנים האחרונות 1/-היהודים ב מספר

 :חשובים וכדאי להגות בהםכהנראים שני ביטויים . ביטויים

לאמר יש ירידה במספר היהודים שלוקחים חלק  ,מגמת ההפרטה של התנועה הציונית שאני מכנההביטוי הראשון 

של המאה הקודמת יש גידול משמעותי  41-מאז שנות ה, בתנועה הציונית הממוסדת ומנגד, מוסדות הלאומייםפעיל ב

מאבק , הסברה, "עידוד עלייה" -יוני במספר הגופים הציוניים הפרטיים שנוטלים על עצמם תחום פעילות צ

זאת תופעה רחבה , ות עצמאיתקהילה מסוימת ומתחיל בפעילשנמצא ביזם פרטי , התיישבות, רווחה, באנטישמיות

  .יש ביקוש לפעילות ציונית אבל נשאלות הרבה שאלות. יש בה גם מסקנה. והיא משמעותית

ארצות הברית בשלושת באפשר למצוא בתוצאות הבחירות בפדרציה הציונית  קודמוביטוי שני שמשלים את 

האמריקנים שהשתתפו בבחירות ספרם של היהודים שהוצג מציין את המגמה במשקף ה. העשורים האחרונים

 .0448לקונגרס הציוני העולמי מאז 

ארצות הברית לא חפה מבעיות אבל היא בבואה בהפדרציה הציונית . התמונה הזו דרמטית מכל זווית שנבחן אותה

 AZM-הן כמכלול ברמת ה, המאורגנת ביותר, השקופה ביותר, הפדרציה הגדולה ביותר שזוהימצוינת להבנת המגמה 

 .לגבי תת הארגונים והן

 .'וכואורתודוכסים כ, קונסרבטיביםכ, רפורמיםכולל ה. זה האתגר של כולנו. היהודים שנוטלים חלק בבחירות פוחת מספר

 .לכולם מאחל הצלחהוחל לראשי השולחנות דיון פורה מא

* * * 

 .להצגת החזון, הרלוונטית ראש המחלקההוזמנו נציג מכל שולחן ו, העגולים בשולחנותבתום הדיון 
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האם חברת המופת היא  - הועלו שאלות .השולחן שלנו עסק בנושאים שהם אולי העתיד של כולנו :דרור מורג

האם התנועה  ?יש זכות לומר או להתערב במה שקורה בישראל, האם ליהדות התפוצות יש אמירה? היום תרלוונטי

 .לשאלה הראשונה של חברת המופת והתחבר לוכל א ?שוויוןו ריכה לעסוק בנושאים של צדק חברתיהציונית צ

זה בעצם היה  .להקים מדינה יהודית ודמוקרטית הציונות הצליחה במידה רבה :חזון המחלקה למפעלים ציוניים

 021איפה אנחנו רואים את הציונות בעוד ? השנים הבאות 021 -בהבסיס המרכזי שעליו עמדנו ואנחנו תוהים מה 

ובעצם  ,מאד החשובות, איך אנחנו מוודאים שהמדינה יהודית ודמוקרטית נשארת איתנה על הרגליים הללו? שנה

מול יהדות העולם ואם , השנים הבאות של הציונות הם תיקון חברתי בתוך החברה הישראלית 021 -בעיני להתשובה 

 .תמשיך ותישאר חזקה, כעתאז גם הציונות שאנחנו מכירים , באתגר הזהנצליח 

נבטיח , אם נצליח להשלים את חלקו השניוהוא כתב על כך לא מעט . בעצם אותו חזון של הרצל לחברת המופת וזה

 .לטווח ארוך גם את החלק הראשון

, בתיקון עולם, צדק חברתיב, פערים בצמצום, חזון של הרצל על חברת מופת הוא באמת העיסוק בחברה הישראליתה

 .גם בין יהודים בתוכנו וגם בין יהודים ללא יהודים שגרים בישראל וגם מול קהילות העולם, בין אוכלוסייה שונה בשוויון

יש מקום לעסוק בנושאים . כלומר יש מקום לחברת מופת. היה ברור שהתשובה היא כן לכל השותפים שישבו בשולחן

 .יהדות העולם בכל מה שקורה במדינת ישראלהללו בעיסוק של 

שיהדות או מצפים רגילים  רבים במדינת ישראל עדיין? במה שקורה במדינת ישראל אמירההאם ליהדות העולם יש 

 .לא נוכל להחזיק לעדשכך ק ובכך תסתכם תמיכתה במדינת ישראל ואני חושב 'העולם תמשיך לרשום את הצ

אמירה ושהוא או , לא ירגיש שיש לו חלק, בארצות הברית ובכל העולם, הדור הצעיר ביהדות העולםאם , לדעתי

הם לא יהפכו להיות נגד אבל הם פשוט יהיו  .נאבד אותם לאדישות, מצליח להזדהות עם מה שקורה במדינת ישראל

אנחנו צריכים לתת להם . להם מסתדרים להיות גם יהודים בעולם בלי שהם עוסקים בציונות או בישרא. אדישים

שרוב מאחר גם מבחינת ערכים  להתכתב איתם בצורה נכונה, ר איתםלתקש כיצדאנחנו צריכים לדעת . איזה חיבור

אנחנו קוראים למדינת  , לפעמים הם קצת לא מרגישים בנוח. יהדות העולם היא בדרך כלל ליברלית קצת יותר

לא כל , ליהודים בעולם אין לכם זכות להתערבולומר  זאתלים להגיד אנחנו לא יכו, ישראל מדינתו של העם היהודי

שם קיימות , בדגש על ארצות הברית, נות העולםשכן אנחנו עושים את מאמצינו הדיפלומטיים מול רבות ממדי

אנחנו צריכים . הכרחי לנו לשמוע אותם. היא הכרחית כיקהילות יהודיות ולצפות שבעצם הן לא יביעו את דעתן 

 בתוך חלקים שונים, שכמעט ולא קיים בינינו לבין יהדות התפוצות וגם בתוכנומאחר , לוג הרבה יותר עמוקדיא

ף שלנו וזה האתגר הגדול ביותר כדי שלא נאבד את אותה קהילה יהודית על העתיד המשות, בחברה הישראלית

ים לייצג את העמדות של מדינת ונמשיך ליהנות מתמיכתה ושהם ירגישו גם שהם הרבה יותר מחויבים ואקטיביסט

יודעים להפריד בין שני הצדדים כל עוד , ישראל וזה בסדר לפעמים גם להעביר קצת ביקורת על פעולה כזו או אחרת

אלה הם שני דברים נפרדים ולכן החיבור , כלשהיזה שהם תומכים במדינת ישראל אבל לפעמים גם מבקרים פעולה 

 .הזה הוא קריטי

יותר ישראלים לבקר בקהילות  נשלחאנחנו  -כה הפו" תגלית"להיות  כהלה רעיון שצריבשולחן הוע .לנו יש אחריות

מה חשוב להם ומה הם  ,בין מה זה להיות יהודי בתפוצותנל ו"קהילות היהודיות בחובכיר את החיים נהיהודיות ו

 .יהיה חיבור יותר טוב י זאת"וערוצים ללמוד 

לעסוק בו לעומק ברמה האקדמית עקרונית וגם ברמה וצריכים להרחיב  אנחנו. אין ספק שהנושא הזה חשוב

 .השורה התחתונה והפרקטית שז
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הרבה ו במיעוטים, בפריפריה עוסקיםה, מתמקדים בשלל פרויקטים מדהימיםאנחנו למפעלים ציוניים  במחלקה

אלו דברים . בפריפריהבפיתוח של יזמות חברתית והעולים מאתיופיה קהילת  כדוגמת, עולים חדשים בקליטת

 .עולמית כפוקוס המרכזי שלנו לשנים הבאותהציונית ההסתדרות בדגש היום עליהם שאנחנו צריכים לשים 

 .המחלקה לפעילות בתפוצותחזון ו מחזקת את יחסי ישראל תפוצותע "הצבנושא  עסקהשולחן הבא 

עילות בתפוצות החלה את חגיגות חודש המחלקה לפ. ודש ציונות שמחפותחת את דבריה בברכת ח  גוסטי ברוורמן

אירועים שהמחלקה  מספרעוד וט בנובמבר "כ אירועי ,לאחריו. בנובמבר 2-ב, הציונות שמתחילות עם הצהרת בלפור

יום  מדי .סמינר באוניברסיטת בן גוריון בנושא דת ומדינה קייםית במהלך החודש. מובילה בישראל ובתפוצות

 .ציוני כלשהוללימוד נושא דף יומי מתפרסם 

 – identification, יצירת זהות ציונית Identity  -באנגלית I שלושהב מוגדרות המחלקה לפעילות בתפוצותמשימות 

 .כערך מרכזי בבניית הזהות הציונית - Israel  -השלישי I -הוהזדהות עם ערכים ציוניים וישראל 

לנו אתגר מאד גדול לכלול את ישראל כמרכיב בתוך מי שמסתובב היום בעולם ומדבר עם הדור הצעיר מבין שיש 

זה היה לכיוון של , עיקר המשאבים שלנו ילכולאן צריכים לבדוק  היינוכש. ולשם אנחנו פונים םהזהות הציונית שלה

להבטיח שמדברים הוא כי שוב האתגר היום . מורכב בנושא ישראל בקרב יהדות התפוצות שהוא מאדעידוד השיח 

 .לישראלומתחברים 

 לכךלפני שמדברים על עידוד עלייה צריכים לגרום יתכן שהדור הצעיר לא אוהב שאומרים לו איך ומה לחשוב ו

ע עובדות בסנכרון מלא על מנת ליצור את "דבר משולב בדבר ולכן גם כל מחלקות הצ, כלומר. שישראל תעניין אותם

 .אותה מחויבות בקרב הדור הצעיר להתעניין במדינת ישראל

 עלינו. מעט מאד. פדרציות ציוניות בעולם //יש . המחלקה זה נושא הפדרציות הציוניותאחד הדברים בטיפול 

ציוניות בעולם מתחילות לתפקד לפני הפדרציות מרבית ה. המציאות כפי שהיא ולא ליפות אותהולבחון את  להסתכל

 .שיח בנושא ציונות והקשר למדינת ישראל לא כגוף שבעצם היום הוא המנוע ליצירת, קונגרס ציוני כגוף פוליטי

אני . לחזק את הפדרציות הציוניות בעולםהיה  שהצבתי בפניאחד היעדים , 2100-ב נוכחית שליקדנציה הבתחילת ה

יושבים פה כמה ראשי פדרציות כמו . אנחנו בתהליך מאד יפה עם כמה פדרציותבתום שנתיים , שהיוםיכולה להגיד 

שתיהן התחלנו תהליכים של בכי  אותןאני מציינת . לד בקנדהיולס רוטש, הפדרציה בארגנטינהר "יו ,סרחיו פיקהולץ

כגוף שעובר תהליך  ,השיחהשהוביל את ראש השולחן  היה AZM-של ההנכנס ר "יוה ,רד היידמן'ריצ. הבנייה מחודשת

 .של פריחה והבנייה מחודשת כחלק מאותה תפיסה

ואם . מיליון יהודים בכל העולם 09.4התחלנו את המליאה היום בהכרה שישנם . תודה רבה, גוסטי :ארד היידמן'ריצ

אנו , רוב הפדרציות עצמן לא קיימות, פדרציות או כל הארגונים השונים שהם חלק מהפדרציות האלו //זה דרך 

חדירה יותר , ותר טובחינוך י, אנשיםשל יותר למספר רב  יעיכולים להג כיצד אנומציבים לפנינו את האתגר של 

 כיצד אנו ו, מימון יותר טוב, מקצועית עם המנהיגותיותר שותפות , מנהיגות יותר טובה, הישגים יותר טובים, טובה

, צעיריםבקרב במיוחד , תחושת הניכור ווז, בצורה טובה יותר 'פיל בחדר'ארנו כימה שתלהתייחס ליכולים 

רק להשתמש במילה אלא לשמוע אותה ולא מעוניינים ללמוד את המילה לא רוצים אפילו כאלו שממש לא , מהציונות

 .או את ההיסטוריה העשירה שלנו

לשותפות , אלא לפעילויות לאורך השנה, צוות עובדיםלא רק למימון ו יםמתייחס, שהם נחוציםנו בשהה להנושאים הא

דרך  יםמוצא, לחינוך ציוני יםמתייחס, לעליה יםמתייחס, בכל מדינה בה יש קהילה ציונית, אמיתית עם הארגונים השונים

 .וחינוךת דרך מעורבווגם אלא , לא רק דרך חגיגות, בגאווה את ישראל יםמדגיש, להגיע לקהל הרחב

עברנו תהליך מצויין , במהלך השנתיים האחרונות בארצות הברית. הגענו למסקנה שיש צורך אמיתי בתכנון אסטרטגי

הרגשנו שיש צורך להרחיב את  .עם כולם הונחלוק אות תהאסטרטגי יתחנו פועלים לפי התכנאנ. י כמה ממנהיגינו"שהובל ע
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סביב אותם , עולם בעבודה משותפתרחבי האת כולנו ב כלוללעל מנת  ,מחשבות והצעות, רעיונות, השיתוף שלנו של חומרים

 .ציונותבהווה ובעתיד של ה, גאווה בהיסטוריה, תמיכה בישראל, עם תוכן חינוכינושאים 

שליחים בקהילות בכל רחבי ארצות הברית ובמקומות אחרים ושצריכה להיות שותפות מלאה בין  נםהכרנו בכך שיש

 .עבודה משותפת עם השליחיםבהקשר של ניצול ו, ההסתדרות הציונית העולמית וכל אחת מהפדרציות

זהות היחלשות של האתגר של מה שנראה כמו מתייחסים ל כיצד אנו, שלושת הנושאים האחרונים שכיסינו היו

 . מגיעים לצעירים שלנוו ואיך אנ, מה שנראה כמו התנכרות לישראל, היהודית

קל . לא להשתתף, ביישקל מאד להת. הצעירים מגיעים למכללות ללא יכולת להתמודד עם האתגרים הניצבים מולם

קל להם להאמין  ימדבטוח וזה . ח לגבי ישראלגורמות להם להרגיש לא נוש ,לותוהעטענות עם המאד להסכים 

 .שהם שומעים כהאשמות הן האשמות שהם צריכים להסכים להןשהדברים 

שנוכל בכדי היא ש ,שקיימנובדיון הגענו אליה המסקנה . שלנו אתם העתיד.  כעת כאן באולםצעירים ישנם רק מעט 

 .תודה. תקן את המצבלנוכל כך אולי ו ,ריםהתמקד בצעילנתחיל , ומחלקתהלעזור ולעבוד בשיתוף עם גוסטי 

 

בהמשך לסקירה על פעילות  .ראש השולחן דימיטרי שיגליק מציג את ויירעודד פ. המחלקה לעידוד עלייה חזון

מיקוד הפעילות העתידית שלנו בנושא עידוד עלייה במסגרת המשפחתית עם  -ראשית . םהמחלקה דנו בכמה מוקדי

מהו  :בדיון הועלו הנושאים . המשך לסקר שנעשה על ידינו ביחד עם משרדבזה . דגש על הדמות הנשית במשפחה

ילות נושא העלייה כדיון לגיטימי ואפילו הכרחי בפעחיזוק . 2108המסר הנכון לעידוד עלייה מבחירה במציאות של 

 .הצעות מהמשתתפים לפעילות אפקטיבית והובאובתפוצות 

בסיס הפעילות של המחלקה הינו קיום פעילות איכותית לשם בניית גשרים בין יהודי התפוצות לישראל תוך כדי מתן 

 .כלים ומידע שביכולתם לקדם משמעותית את ההחלטה לביצוע עלייה

אם בהבאה לקבלת . קהילות התפוצות ומביא לתוצאות חיוביותשיח העלייה הציוני הינו רלוונטי גם כיום לכל 

 .החלטה לביצוע העלייה ואם לחיזוק הזהות היהודית הציונית שבמרכזה הקשר לישראל

בעולם של עליית בחירה ולא עליית מצוקה המיקוד חייב להיות במסרים חיוביים המדגישים את הזדמנויות החיים 

 .ם יהודיים מלאי משמעות וגידול דור העתיד של ישראלחייוצמיחה אישית והצלחה , בישראל

עבודה  -דבר ראשון כ –לשם עבודה אפקטיבית חשוב למקד את הפעילות לתחומים המשפיעים ביותר ובתוך כך 

שמוכיח את משקלן  האמורבהמשך לתוצאות הסקר . ממוקדת על הנושא המשפחתי בדגש מיוחד על הנשים במשפחה

אנחנו מחויבים גם לתת פתרונות , בהמשך לעבודה מול הצד הנשי .ההחלטה לעלות ארצה הקובע בקבלת, של הנשים

סבתות שנקרא להם הגיל השלישי שהם לפעמים קצת מעכבים לסבים ול, עם דגש מיוחד להורים, לבני הזוג ולילדים

 .יכולים למשוך אותם לישראלדווקא , את העלייה בגלל הטיפול בהם ומצד שני

את גם סקרנו . דגש על לימוד השפה העברית כגורם מרכזי להסרת חסמים לעלייה ובעידוד הכנה לחיים בישראל

המשך עבודה משותפת עם משרד הקליטה להמשך פעילות להסרת חסמים  .פעילות האולפנים שלנו ברחבי העולם

 .ובניית תכניות קליטה

בתוך כך חזרה , קבוצות שניות, טה מותאמות לקהלים שוניםרעיון חשוב לבניית תיקי קליטה או חבילות קלי הועלה

שאחת זאת אומרת . לרעיון של ביסוס גרעין העלייה וקריאה לכל התנועות המגשימות הציוניות להגדיר זאת כמטרה

 .כל מקום שהואמזה להקים גרעין עלייה שיגיע לישראל , כל תנועה מגשימהל שהמטרות 

ים וראשי רשויות שיקראו בעצמם להורים להשתלב בקהילתם תוך לקיחת ביסוס עבודה ממוקדת עם ראשי ער

סטודנטים או כ, בתכניות בישראל אםהתייחסות לעולים פוטנציאליים שנמצאים כבר . נושאלאחריות אישית 

במהלך התכנית שלהם ודבר אחרון שגם ממחיש ומותאם לפעילות שלנו בקהילות , כחיילים בודדים לפני עלייה
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לצאת מהשורות הרגילות שלנו ולהגיע לקהלי . חשיבות רבה למאמץ להרחיב את המעגלים וז, בי העולםהרבות ברח

 .יעד נוספים שגם היום נמצאים מחוץ למסגרת הקהילתית

קונסרבטיבים , אורתודוכסים: שעסק בנושא ציג בשם השולחןלהוסרמן  יחיאל הרבומזמין את מודה לעודד  אלי כהן

 .אחדורפורמים סביב שולחן 

יוסיף , בני סלוצקי מריושב ראש הפדרציה הציונית במקסיקו אפתח בהצגת הדברים ולאחר מכן   :הרב יחיאל וסרמן

ונית יושבים נציגי שלושת הזרמים סביב שולחן ההנהלה הצימציאות שרק להשולחן שלנו לא דומה  .כמה משפטים

והשאיפה דעים ולפשרות בכדי להשיג את המטרה דנים בכל הבעיות המעסיקות אותנו ומנסים להגיע לאחדות אשר 

 .וחזונהשל התנועה הציונית 

היתה שיחה ערה ומעניינת ונשמעו  .כךבלא תמיד הצלחנו  אך ,להשמיע את דעתםו, שולחן שלנו הצטרפו אנשים רבים

 .מגוון דעות אבל היו כמה נקודות יסוד משותפות לכולם

בהעלאת השיח הציבורי , יש הסכמה משותפת שלזרמים יש תפקיד חשוב מאד בהעלאת המודעות לנושא, ראשית

הרבה אנשים מתקבצים . יש מרכזים קהילתיים, מכיוון שיש בתי כנסת וזאת. הציוני בקהילות היהודיות בתפוצות

 יםמעלקהילה או נשיא ההמנהיג הרוחני שכולעתים מזדמנות ו ,בשבתות ובחגים, ובאים לאותם מקומות בימי חול

אחת  יהודים תחת קורת גג כמה מאותכל מנהיג שירצה לכנס בכל מקום בעולם  . יש קהל שומעים נרחב, את הנושא

 .איש והוא יכול להעביר את המסר 0,111עד  011בכל שבת יש , אבל לרבי לא משנה מאיזה זרם ,יתקשה במקצת

ובכל ונשאתי שם דרשות בבתי הכנסת , נרו בשבת של שמחת תורה'בריו דה זו ובידאטהייתי בשבת במונ לאחרונה

כך שיש לנו תפקיד חשוב מאד  .אותו הנושאי בעקבותיי גם דיבר על ו ושמעו אותי והרבבאהם . איש 201-היו כמקום 

יש אפשרות להרחיב את לזרמים גם מדינת ישראל וגם בהחדרת הרעיון הציוני ולכן בנושא בהעלאת השיח הציבורי 

 .המשתתפים בפעילות של התנועה הציונית הגדלת מספרשורות ולהרחבת ה המצטרפיםומעגל המשתתפים 

מהו האתגר  ?מיישמים את האתגר הציוני הלכה למעשהלמעשה איך : לדוגמא, בסיכום הדברים עלו כמה שאלותו

 ? הציוני הלכה למעשה

, רגשית, פעילות חווייתית. נה הפעילות החווייתית היא החשובה ביותרמדרום אפריקה אמרה שמניסיו מןריבה פור

מעבר לפעילות , מקרבת אנשים לתנועה הציונית ומציעה לשלושת הזרמים או לכל מי שבא לבית הכנסת

 .ההרצאות והשיחות להגביר את הפעילות החווייתית בייחוד לבני הנוער, הקוגניטיבית

איך אנחנו פותרים את הבעיות בין הזרמים כאן במדינת ישראל , ה ציונית פוליטיתהיות ואנחנו תנוע -שאל  יזהר הס

יש לנו רעיון אחד והוא להביא את . ל לכאן"את המחלוקות מחו אין להביאסנדרה סוקול ענתה לו שבעצם ' והגב

 הגברת. של כל הזרמים, הרעיון הוא לחזק את התנועה הציונית וזה המכנה המשותף של כולנו. המסר הציוני

רמים יכולים בעצם להשיג את כך שלושת הזו ,נושאלהמודעות  והעלאתהחלום הציוני  הגשמת, הפעילות הציונית

להביא את . להביא את הרעיון הציוני בפני הציבור שבא לבתי הכנסת שלנו ולמרכזים הקהילתיים שלנו המטרה

 ,לאנגליתתורגמה  "מושגים בציונות 01" –במהדורה עברית בשנה שעברה  הוצאנוהחוברת שהמסר הציוני בצורת 

 .רוסיתלצרפתית ול, גרמניתל, לספרדית

אנשים  נםשישמשמח זה ממש ומוסיף כי ר הפדרציה של מכסיקו הוסיף לדבריו של הרב וסרמן "יו, מר בני סלוצקי

 .ציונותהעל  ,כמונו ,שחושביםרבים 

 91,111אנחנו קהילה קטנה של . במיוחד במקסיקו, אבל אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, ציונותאת הלא פשוט למכור , היום

 .כל הציונים במוסדותרציניים בנוגע לאנחנו מאד . קרן קיימת, קרן היסודיש לנו . וזוהי קהילה מאד מיוחדת. יהודים

 .יכולים להיות יחד ולעשות ציונותביהדות  כל הזרמיםש  היא, מסקנהה, נו מדברים עליהם היוםלגבי הנושאים שא

 .אבל אנחנו יכולים לעשות זאת, כל אחד בדרכו. אנחנו יכולים לעשות זאת, המסקנה הייתה כן
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פעילות החטיבה להתיישבות היתה מוקפאת במהלך שלוש השנים . חוזרים להתיישבות ולחןש :דינה האן

שטענה שהממשלה איננה יכולה להמשיך להעביר  בעקבות חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, האחרונות

ברורים ו נקבעו נהלים חדשים. עכשיו החוק שונה. כל עוד לא שונה נוסח מסוים בחוק, כספים לחטיבה להתיישבות

 .מה יהיה מכאן ולהבאוהדיון שלנו היה בנושא 

ר וחברי ל החטיבה אלעד מאי"נכמויועץ , יושב ראש החטיבה להתיישבות גאל גרינוולד, בין היתרסביב השולחן ישבו 

 . מסיעות שונותהוועד הפועל 

הקונוטציה של  - Settlement Divisionכי כשאומרים  -  settlementמשמעות המושג היה צורך בהבהרת , ראשית

עולם היא התיישבות ביהודה ושומרון ולא כך ולכן צריך היה להבהיר בבארץ ובקרב אנשים  באנגליתהמילה 

 .נגב ויהודה ושומרון, גליל –שהחטיבה להתיישבות מטפלת בהתיישבות בכל חלקי ישראל 

פעילות החטיבה על פי הנהלים החדשים שנוסחו על ידי הממשלה  על אופןראש החטיבה  בדיווח שלנקבע אופי הדיון 

. החטיבה את האחריות לפעילותהחקלאות שקיבל משרד האוצר ו, המשפטים יבשיתוף משרד שלהץ המשפטי והיוע

, הממשלה י"קביעת הקריטריונים ע, פרויקטים לביצועהגשת  ,התיישבות הכפריתל "קולות קוראים"איך נקבעים 

 ולבסוףברורים  קריטריונים מאדועל פי נהלים , "קולות קוראים"מגישי הפרויקטים לאותם  מבין מי ייבחר. עודו

 .הוצאת הכספיםשל משרד האוצר והחשבות על ביותר פיקוח הדוק 

. המדיניותה של הממשלה שקובעת את תחת כנפי אם היא? למה צריך את החטיבה להתיישבות -שאלה נשאלה ה

וזאת , והתיישבות תעברי, עלייה, חינוך –אמר שמאז ומתמיד היו לציונות ארבע רגליים שגאל י "ע ניתנההתשובה 

 .ביטחון –בהמשך נוספה רגל חמישית . היוםועד מאז תחילת ההתיישבות החלוצית בארץ ישראל 

י "אבל מדיניות החטיבה נקבעת ע, כל אחד יכול לדבר באופן דמוקרטיהסתדרות הציונית באמר ששירון שביט לדברי 

 שהיאמפני ? גוף ממשלתי אחר כלולא מבצעת אז מדוע בכל זאת החטיבה . לא בידינו ההחלטות. ממשלת ישראל

ברמת הגולן ובעוטף עזה לחברי ההנהלה בסיורים שהתקיימו והיא יעילה ואפקטיבית שהוכיחה במשך שנים רבות 

העברת ואסור לאפשר רוצים להיות מטופלים על ידי החטיבה להתיישבות  לדבריהם הםש, הלקוחות עם נפגשנו

 .לבירוקרטיה הרגילה של הממשלה הטיפול בהם

 אלא. של ההסתדרות הציונית לא בא מתקציב הליבההכסף . נותנת את התקציבהממשלה מודעת למצב הזה ולכן 

זה נותן להסתדרות הציונית את הקרדיט שאנחנו אלה שממשיכים . הביצוע על ידי החטיבה להתיישבותוהממשלה מ

 .בכל חלקי מדינת ישראל וארץ ישראלהכפרית  לפעול בתחום ההתיישבות

איך מבטיחים שלא מוזרמים כספים מתחת . השקיפות של הפעילותבנושא מה יהיה , עלתהנוספת שחשובה שאלה 

ר "יול ש ח"הדו .שנים הקודמותבכי זאת היתה הטענה  ,ע"דווקא להתיישבות ביש םלשולחן או בצינורות בלתי נראי

המבטיחים שהדברים האלה לא יתאפשרו , על הנהלים החדשים שנקבעו על ידי הממשלה ענותהתחיל ל רקהחטיבה 

 .מכאן ולהבא

כדי למנוע בהיתה לצמצם את פעילות החטיבה להתיישבות רק בתחומי הקו הירוק שעלתה נוספת  בקשה3שאלה

ציונית מקיימים את שהמדיניות נקבעת על ידי הממשלה ואנחנו כהסתדרות התשובה היתה . בשולחןויכוחים אצלנו 

 .פעילות בכל חלקי ארץ ישראל, המדיניות של ממשלת ישראל העכשווית

 הדיון החל בנושא. ממקסיקו משה סלינס הציג מר  המחלקה לחינוך –חינוך יהודי חינוך ציוני ה את שולחן

 .בחשבון לקחת שונים שעלינוציוני בגולה וראינו שיש גורמים האתגרים והמכשולים שיש לחינוך היהודי 

הגירה לארצות , הקהילות בדרום אמריקה הולכות ונעשות יותר דתיות, התבוללותודמוגרפיה יהודית  ,ראשית

 .הברית ודברים אחרים שמקשים על הציונות להיות רלוונטית במיוחד לדור הצעיר
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השינוי , ובחברה הישראלית שינויים תרבותיים וחברתיים בעולם, BDF -בעידן ה, של ישראל והציונות בעולם תהדמו

זו איננה ישראל . הרבה יותר סרקסטיים ומסתכלים על העולם בראיה אחרת צעיריםה. אידיאולוגיות באופן כלליב

 .כל כך בקלות מבחינה אידיאולוגיתאותה אפשר למכור היום אי . של פעם

דיברנו . יה לדור הצעיר דרך החינוךרלוונטית בעידן הדיגיטלי והגלובליזצלישראל  כיצד הופכים אתהשאלה שנשאלה 

מחנכים גם בחינוך הפורמלי וגם  תרלהכשסמינרים יש לקיים יותר . מקומייםעל הכשרת מחנכים דגש לתת  .'א  :על

 .'וכדוס 'כמו טד טוק, אפליקציות לפתח ,בחינוך הלא פורמלי

, ישראל תמיד צודקתש עם האמירההם אינם מסכימים . בהסברה משהו מאד בעייתי הרוא, הדור החדש. הסברה .'ב

אנחנו צריכים ללמד על ישראל האמתית עם . ישראלאו על ארצות הברית  כך גם לגבי המדינות שלהם או על. במעשיה

 .כל הבעיות וכל מה שקורה אצלנו בחברה

. לדור החדשלוונטיות רא ל, האידיאולוגיות הלאומיות שיש לנו. תאידיאולוגי ,אל לרלוונטיתלהפוך את ישר יש. 'ג

הועלה רעיון מעניין  .[entrepreneurship] "אינטרפורשיפ", על כלכלה, מדע, אנחנו צריכים להסתכל על היי טק

 .ושל מדע לגולה" אינטרפורשיפ"שליחים של לשלוח , שליחים אידיאולוגייםלשגר במקום 

 עלינו .באמצעות הפדרציות בכל מקוםאנחנו מאמינים שעלינו להשפיע על הקהילות היהודיות  :סילביו חוסקוביץ

לחזק אותם  ותפקידנומכיוון שאנחנו רואים בפדרציות את הזרוע הביצועית של אותו רעיון ציוני  זאתלעשות 

כלל העם היהודי שיושב בכל להיות קטליזטור של פרויקטים לאומיים כדי שנוכל להשפיע על , ולהוביל תהליכים

 . פדרציות הציוניותבאמצעות ה, ושוב אני אומרמדינה 

 .אותם בנוכחותו יושב ראש ההנהלה וכיבד ע הנוספים"נציגי הצויצחק זוננשיין ישבו  למדינהשנה  07 ציון בשולחן :אלי כהן

 .מבחינת ההסתדרות הציונית, לשנות ציונות למדינת ישרא 11ועלה לקראת תחילת ההכנות לחגיגות הנושא ה

התמקד ברעיונות הספציפיים של התנועה הציונית וההסתדרות הציונית לחגיגות הדיון בשולחן זה  :יצחק זוננשיין

פריחה , מדינת חינוך, מדינת היי טק, נראות המדינה, הישגי המדינה :11-מדינת ישראל יש כיוון לחגיגות הל  .11-ה

 . והאירועים שלהלבין התנועה הציונית עושה הממלכתיים שהמדינה אירועים הבבידול בין  נוהתמקד ואנו, 'וכו

 ,לאחר מכןשנה  11 ,היום .שאחרי הקמת המדינה היה ויכוח אם התנועה הציונית סיימה את עבודתה אמרדובדב 

מר ידלין דיבר על השילוב בין הרצל ואחד  .להיות מה המשימות של התנועה הציונית לעתיד כההאמירה שלנו צרי

שהמדינה היא המרכז הרוחני של אמר אחד העם . שללא מדינה אין עתיד לעם היהודי אמרכאשר הרצל למעשה , העם

 .זה צריך להיות האידיאל שלנו. ללושילוב שני הרעיונות האנחנו מדברים על . ם היהודי כולוהע

 ינה התחיל על ידי התנועה הציונית במניעתשל המד יתרונהע היא הפרלמנט של העם היהודי ובעצם "שהצנאמר 

בהמשך  זאת. יהודים למדינת ישראלהשל  םמחויבותהצורך בעלייה ו, בין ציוני בגולהידול בין ציוני בישראל להב

 .את הקשר לישראל והדור הבא צריך כיוון חדש כדי שלא יאבד ותשהפדרציות מחי כאןלמה שנאמר 

מנהיגים צעירים  יש להביא ,להזדהות עם המילה ציונות םלגרויש צורך . ם חיוניים ביותרנהתהליכים חינוכיים 

המדינה  ה שלמשמעותאת ו ההבדל בין מדינה רגילה למדינה היהודית ולדור הצעיר מה הבהירל עלינו. לישראל

 . ההייחודיות של עללהעביר פעילות שתעביר מסר ויש , היהודית

 . למאבק באנטישמיותוהמחלקה לפעילות בישראל  - המאבק באנטישמיותנושא לבמעבר  :אלי כהן

מטרות חשובות  שתי . המחלקות החשובות והדינמיות בהסתדרות הציונית העולמיתזוהי אחת  דבי בן עמילדעתה של 

 .המאבק באנטישמיות  -והנושא השני ; העצמת הציונות בקרב הישראלים בארץ ובעולם  -אחת  ,ןשהיא פועלת בה

בעבר קראנו לישראלים . לוקשיין-הגלובלי ובעולם הרההתמודדות המחלקה עם אתגרי הציונות בעולם בנושא התמקדנו 

כפר הגלובלי הזה אל הונוסעים  ל"צעירים מקבלים הזדמנויות עבודה בחוה. relocation – חדשההסיסמא הוהיום  "יורדים"
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שהנכדים נשים לב פתאום כמה דורות  היא שבעודאחת הבעיות הגדולות . גבולות ללא, סוג של תהליך עולמי הוא שבעצם

והנינים שלנו כבר לא יחיו בארץ ישראל כי יש אתגרים בחוץ לארץ וזו אחת ההתמודדויות בעצם של המחלקה בעניין 

 .הישראלים שלנו שעוזבים לחפש מקומות עבודה והאתגר הנוסף זה כמובן להביא את העולים

 והפניית בני ,מגיל צעיר בהקניית ערכים לעסוקבראש ובראשונה  -הגענו למספר החלטות והמלצות אופרטיביות  בהקשר זה

 .ועודאהבת הארץ , אהבת המורשת ,ציוניים להקנות להם ערכים, למכינות הקדם צבאיות או הנוער והצעירים לבתי הספר

 בהסתדרות הציונית העולמית, רוצים לעלות לארץ והם נתקלים בלא מעט חסמיםרבים היות וצעירים , נוסףב

מתמודדים עם בעיות ואשר  לארץצעירים שמגיעים ל ,ולמתן סיוע ועדה בראשותו של חגואל להסרת חסמים הוקמה

 .רבות מאד

. אותם להדריךוללמד , להפנות, רךדלהקנות להם . אימוץ צעירים, פרויקט של אימוץ עולים חדשיםליזום עלינו לי או

המאבק בהסרת  בהובלתת וכמובן להמשיך לא להשאיר אותם לוט בערפל כשהם לא יודעים בעצם מה לעשו

 .ביורוקרטיה במישור הזהבהכרה וסיוע מול פקידי הממשלה ו, החסמים

בקרב יהדות  שמתקבלים בסקרים מאבק באנטישמיות כאשר הנתוניםהושא היה ננוסף וחשוב שדנו בו  נושא

 .בלתי נתפסים. הם מזעזעים, אירופה

כל עוד תהיה . טענו שהם נפגעו ולא דיווחו על כך לשום גורם 19% -יותר מ, שאלה האם הם חוו אלימות אנטישמיתל

 –שינוי שמות המשפחה , הצנעת המזוזות, הורדת הכיפה היא המשמעות, בהאת המחיר של להיות יהודי  נשלםגלות 

 . את הפחד להיות יהודי, בעצם את ההתבוללותפעולות שמגבירות 

כל שנה ישנם יותר מקרי ב. תקופה לא פשוטה זוהי .חג לכולנו, להצהרת בלפורשנים  011. חג שמח היום :יעקב חגואל

אנחנו מודאגים כי . ארצות הבריתכולל , כל העולםאלא ב, אירופהבלא רק ו, אנטישמית מהשנה שקדמה להאלימות 

סממנים אנחנו היום רואים באירופה הצנעה של  .אנחנו חושבים שהתהליך שעובר באירופה יקרה בשאר העולם

אנחנו יודעים שישנם לא מעט יהודים שמכניסים . עם כיפות בצרפת מסתובבים קשה לראות היום יהודים. יהודים

כך מ -מהתגובה שלנו כעם  אלאלא רק מזה שהאנטישמיות עולה , את המזוזה לפתח הפנימי של הבית ואני מודאג

נתחיל  ,שניים-סממנים היהודיים ובעוד דורשבאמת אנשים חוששים להיות יהודים ובגלל זה הם מצניעים את ה

יותר ממנה שהיא פוגעת , לראות את זה ביתר שאת בגרף של ההתבוללות ולי אין ספק שהאנטישמיות פוגעת בנו ברוח

, לזהות יהודית בצורת החינוךחייבים להמשיך להוביל את התשובה לכך , הסתדרות ציונית עולמיתכ, ואנובנו פיזית 

 . נמשיך לעשות ולהצליח. ראש מורם וגאווה יהודית, ם שלנו להרים את הראשלהמשיך לגרום לע

החברים הם שמעלים את וביותר  בדברים החשובים כי אנו עוסקים אברהם דובדבנילסיכום המושב אמר מר 

 .התנועה הציונית תפעל בהתאם למה שנשמע ומה שעלה בוועד הפועל. הרעיונות מה צריך לעשות בנושאים השונים

מאד משמעותיים ומכוונים לזמן הזה ולמה שהם  מאחרנלמד אותם יותר לעומק ו, שנאמרואחרי הדברים  עקבנו

 .וזה בהחלט מאד מרשים כעתשצריך לעשות 

שהעשייה שלנו העקרוניים כדי ונמשיך להפעיל את החברים ברעיונות ובדברים היומיומיים הבא  שבמושבווה מק

 .הציוני תשקף את הכיוון של הוועד הפועל

 .ל דור שלא עבר אף אחת מהחוויות הקשות של מדינת ישראלהיום עאנחנו מדברים  ,שנה 11 -בשולחן שעסק בנושא שנת ה

מדינה בתולדות האלו נקודות שיא  .ששת הימיםמלחמת דור שעבר את ולאחריו היה דור שעבר שואה ותקומה 

 .ה המדינה הזאת חשובה לעם היהודיבמהדגשה ו

צבא , יש לה כלכלה טובה. מובן מאליו היאנולדו למציאות שמדינת ישראל ש, 91 - 1/ גילאי של עבור הדור, והיום

מדינה מיוחדת  הקימו. אלא גם בארץ, ל"לא רק בחו שפעלו, יהודים יש יכולות גדולותל. נהדרת מדינה. הייטק, טוב
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שנה ואיך המדינה הזאת  11התחילו לפני  ןהיכבשום מקום אחר ו ורעשנה יצרה פה דברים שאין להם אח  11שתוך 

 .נראית היום

מדינה זה . אמר בן גוריון בזמנו שמדינה זו לא מטרה. זה הצד הקיומי כדי לנהל מדינה. המסגרתי ,אבל זה הצד הפיזי

יש , הקמנו מדינה יהודית, הרצל בסדר, ה'חבר, שאמרכלי להגשמת מטרות אחרות וברוח זאת גם דיבר אהרן ידלין 

התוכן , הנושא של מרכז רוחניאת צריך לשלב  וכעתאת קיבוץ הגלויות , עוד צריכים להשלים את העלייה. מסגרת לה

החזון היה שתקום פה מדינה  ,המדינה הזו נבנתה לא רק כארץ מקלט ליהודים מפני האנטישמיות .של המדינה

לדאוג . למדינה 11-של ההסתדרות הציונית בשנת ה התפקידזון הנביאים וזאת מהות הציונות ומדינה ברוח ח. למופת

 .ירצו לעלות אליה, להפוך אותה למדינה שצעירים, להכניס רוח ציונית

אנחנו חושבים שהם . אחוז מיהודי הגולה לא רוצים לעלות לישראל 41-ראינו את הניתוח הדמוגרפי שלמעלה מ

המדינה הזו  שמסתכל על, לדור צעיר כשפוניםשני  אבל מצד. צריכים לעלות לישראל בכל מקרה כי זה הבית שלהם

לדאוג שגם בשפיטה הזאת תהיה עדיפות  עלינו, מדינה שהוא חי בהה או, כל מדינה אחרתבאופן שיפוטי כמו על 

זה לא נס שקרה לעם היהודי וזה לא , מובן מאליו היאהמדינה  שעבורם מפניצעירים שופטים ה. למדינה היהודית

איך צעירים יהודיים מתייחסים למדינה הזו , ואנחנו רואים את זה היום, בתולדות אנוש רעדבר שאין לו אח ו

הכל בכלים רגילים כמו שמתייחסים לכל . לטוב או לרע, ושופטים אותה על פי התנהלות פוליטית כזו או אחרת

 .מדינה אחרת

כי ? למה. מיוחדת. מדינה הזו ייחודיתהשהצעירים יגידו , בקטגוריות האלה, אנחנו צריכים לדאוג שגם בניתוח הזה

אף אחד אחר לא יעשה . חזון הנביאים, השוויון, הצדק, החברה, המוסר, כמדינה יהודית היא מתנהגת בדרך אחרת

 .את זה כי המערכות האחרות עובדות על הישגיים ועל חומריות ועל דברים אחרים

מה מיוחד בה ולאן היא צריכה , מדינה יש לנו והבליט איזכדי לנצל ול 11-בשנת השעלינו לקחת על עצמנו זו המשימה 

 . מצוינתה מודה למשתתפים בשולחנות ולעומדים בראשם על עבודתם .להגיע

הפרוטוקול של הקונגרס הראשון בבאזל ואני חושב שחשוב שנלמד מהרצל כיצד הוא הצליח  נמצא בידיי :יגאל ביבי

 את הצעירים, את מוצקין, את וייצמן הביא ביחד סהרב ריינ, באופן דמוקרטי, איך. לעשות את הבלתי יאומן

 .בשקט ובאהבה דיונים יומייםבמשך לנהל , המתבולליםו

בנאום  . הרב הראשי של באזל הסכים לבוא ולברך בקונגרס, כי הרב ארתור כהן? בבאזל דווקא היה הקונגרסלמה 

 .לציונות ועד כה אינני מתלהב לעניין הממלא את לבכםלא הייתי ידיד " :אמר, ביום השניהרב ארתור כהן  נשאש

, ר נורדאו"ר הרצל וד"גרמתם לי שעות בלתי נשכחות כשאני חושב על נאומי ד. הזמנתם אותי לקונגרס. ישבתי כאן

       ...."יכול לחתום כל אורתודוכסי על כל מילה ועל כל משפט .ר נורדאו"הומה בי לבי מהתלהבות על נאומו של ד

לים שלו יכול לחתום כל המתבולל נורדאו ואומר שעל המיומתלהב מ שומע, אורתודוכסי שמתנגד לציונותרב 

 .נעשה ונצליח. שנה יהיה גם בתוכנו 021ואני מקווה שהמסר הזה במלאת  -אורתודוכס 

הבא שנכתב על ידי שונאי קיבלתי את המסר  ,הצהרת בלפורשנים ל 011חוגגים  בזמן שאנו :סילביו חוסקוביץ

ר טיהושנה של המשך הקולוניאליזם של בריטניה והמלוכה וממשיכים עם ה 011אנחנו מציינים היום ": ישראל

 ".האתני של העם הפלשתינאי

שתי מטרות  לנו זאת אומרת שיש. איום ונורא וזה בברזילהשמאלניים זו ההודעה שרצה בגופים האנטי ציוניים 

זאת אומרת לחזק את היהודים , נגד שונאי ישראל ולהעביר את המסר היהודי הציוני שלנולהילחם  –עיקריות 

 . שרוצים לחבק את הציונות ואת היהדות ולתת להם כלים כדי שיוכלו להמשיך ללכת ברחוב היהודי הציוני

ושבת י, חיה כהן' גב בידימלווה . מפלגת העבודה, יושב ראש המחנה הציוני, את מר אבי גבאי מקבל בברכה :אלי כהן

  .בני סלוצקי יושב ראש הפדרציה הציונית במקסיקווראש הסיעה 
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בבחירות  2101נבחר לתפקיד ביולי . יושב הראש של מפלגת העבודה בישראל, אבי גבאימציג את  בני סלוצקי

והתפטר  שנהכיהן כשר להגנת הסביבה במשך בעבר . היה אחד ממייסדי מפלגת כולנו. המקדימות להנהגת המפלגה

 .ות עם ממשלת ישראל הנוכחיתעקרוניבגלל מחלוקות אידאולוגיות  2102במאי 

תפקיד  –בין תפקידיו בעבר . ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בעל תואר ראשון בכלכלה

בזק הפכה , תחת ניהולו, בעקבות תהליך הארגון מחדש של בזק,  זקל חברת ב"התמנה למנכ. בכיר במשרד ממשלתי

פנה  , /210ענייניו העסקיים ב מהתפטר מבזק ואחר של. ביותר תורווחיהת והעולמי לאחת מחברות התקשורת

מספק טכנולוגיות ה, ארגון ללא מטרות רווח ,יד אקדמיקסאפל התמנה ליושב הראש בפועל של חברת. לפוליטיקה

 . הצטרף למפלגת העבודה הישראלית 2102בשלהי שנת . בישראל לקהילות לא מונגשות

אשר  של הוועד הפועלסדר היום מ מתרשם. ומודה על הזמנתו לשאת דברים במושב זה, מברך את הנוכחים :אבי גבאי

ההצהרה . שמח שאנחנו עומדים כאן היום ביום השנה המאה להצהרת בלפור .וכך צריך לעשותרבים אספקטים למתייחס 

בעצם קבעה שהצהרה שהיא באמת ציון דרך . של שר בריטי שנעשתה בהקשר שלנוביותר  תיתמשמעוהההיסטורית אולי 

חלום בללא ההצהרה הזאת היינו ממשיכים בקצב איטי יותר . בית יהודי לעם היהודי בארץ ישראלושתהיה מדינה יהודית 

 .יכולת לצמוח יותר מהר לחלום הציוני שההצהרה אפשרהולהבין  0401-צריך לזכור איפה היינו ב. הציוני

אני . ארץ ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודיהיא רק אומרת . חמש שורותרק , מאד עצמה קצרהההצהרה 

משפטנים מכל . עמודים 1/זה היה ספר של , אם היו צריכים לכתוב את ההצהרה הזו ,מניח שהיום מאה שנה אחרי

 .ה היה אומר פחותוז אותההעולם היו יושבים לנסח 

אנחנו רואים שעם הזמן יש דברים שמתקלקלים ולא רק משתפרים ושבאמת הלגיטימציה שההצהרה הזו נתנה היא 

השינויים והפרשנויות שיש לה אבל היא עשתה את הדבר הכי משמעותי מול  ,עם כל המחלוקות, ביותר חשובה

 .הקהילה הבינלאומית העולמית

בנו  הם -יהם וחושב מסתכל על, 01אני בן . אנשים שבנו את החלום הציוניאתם ה -כם ואפילו חלק מ, ההורים שלנו

היינו בטוחים . היתה מדינהכבר אנחנו נולדנו לעידן ש. בנו כלכלה, צבא הקימו, בנו גבולות, קימו מדינהה, את החלום

להביא לכאן  מאד קצרהבתקופה הצלחתם ואתם בניתם . בטוחים שיש לנו עוצמה, שיש לנו מדינה בכך, בעצמנו

-מדינה מדהימה שקמה בפחות מ. מופלאהה רואים את התוצאהאבל , המחלוקות למרות כל ,ליישב אותם, מיליונים

גם בשום נקודת זמן של , דבר שמתקרב לזה בשום מקום בעולם אףאין תקדים ואין דוגמאות ואין , שנה 11

 .ההיסטוריה של העולם לא היה דבר כזה

שהביטחון של מדינת . מדינה בטוחה שיש לנוהיא קודם כל לוודא  במאה העשרים ואחת ור שלנו בעיניהציונות של הד

הציונות לדאוג שתהיה כאן מדינה טובה על  ,ובמקביל ,אנחנו מוודאים בכל רגע שאנחנו לא מפספסים. ישראל נשמר

בפערים , בין אם זה ביוקר המחייה. הםמדינה שדואגת לאזרחים ומטפלת בבעיות האמתיות של. לכל אזרחיה

מטפלת , שמכבדת את הקשישיםמדינה . בישראלרבים צעירים לאם זה בחלום הדירה שהולך ונגוז  או, החברתיים

 .מדינה שהיא מופת לעולם כולו. בחלשים ביותר בקרבה

ה 'החבר. הולך ופוחתהדור הולך ומשביח ולא . אגב הם יותר טובים מאיתנו. אני מציע שנסתכל על הצעירים שלנו

 .למדינהיותר  מכינה קדם צבאית ותורמים אושנת שירות אם זו  -עושים הצעירים היום יותר טובים ויותר 

סוג של זהו . המדינהמוכנים לסכן את החיים שלהם עבור והולכים ליחידות קרביות , מתגייסים לצבא 08ילדים בני 

 .מדינההקמים ועוזבים את  21 - 20גיל ב, הקרבה אין סופית כלפי מדינת ישראל ובחלקם

 0 -9 -מה קרה ב? 20-21גיל בין מהצבא ל מזמן השחרור 20בין גיל  קרהמה ? מה עשינו, אני שואל את עצמי כל הזמן

אנחנו הצלחנו להפוך . והתשובה לזה בעיני היא מאד ברורה ?שבמהלכן חל שינוי בגישה של הצעיריםשנים האלה ה
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 או מון שהשלטון באמת דואג להםהם איבדו את הא. לאנשים חסרי תקווה. אנשים צעירים לאנשים שלא מאמינים

 .חיים שלהם ולכן הם הולכים למקומות אחריםבהם מאבדים את התקווה שיקרה דבר טוב . שהמצב שלהם ישתפר

. בחייהםם יחזרו יום אחד אבל אנחנו מאבדים את האנשים הכי טובים שלנו בשלב הכי חשוב אני מניח שמרבית

להבין מה אנחנו עושים לצעירים . לעסוק בו עליכםזה נושא ש, במקום שבו אתם בעצם מייצגים את הציונות ,לדעתי

מנת לשמור את האנשים שמדינת ישראל תבין שזה השינוי שהציונות צריכה לייצר על  בחמש השנים האלה ולדאוג

אני נמצא בעולם הפוליטי בערך . החלטתי ללכת לפוליטיקה מהעולם העסקיזאת גם הסיבה ש. במדינת ישראלהאלה 

תן את עצמו ויתרום את הכישורים שלו ישי, שיכול שמי היא 20 -ההמאה שלוש שנים ואני חושב שהציונות של 

זה . מציאות שהגיעה מהר סיניאיננה ה ,כידוע לכם, היאאת כי לשנות את המציאות הז, לציבור וזה מה שאני עושה

בדרכו שלו הטובה או הלא טובה , כל אחד מאיתנו. זו מציאות מעשה ידי אדם. לא משהו שכפו עלינו ואין מה לעשות

 .יכול לשנות אותה וזה מה שאנחנו צריכים לעשותו, תורם לה

אין ספק שהם עומדים היום בפני אתגרים , על המוסדות הציוניים, על המדינה, כשאני מסתכל על העולם היהודי

כל תקופה והאתגרים שלה ואני חושב שהעם היהודי והעם בישראל חזקים מאד ויודעים להתמודד עם כל . חדשים

אנחנו עם . יכולתנו לעבור כמעט כל דבראני מאלה שמאד מאמינים בכוחנו וב. אתגר ונמשיך לדעת לעמוד בכל אתגר

ככה שאפשר להיות תמיד , מהקשיים שאנחנו רואים סביבנו היוםבהרבה של אלפי שנים שעבר קשיים גדולים 

תנועות מאד . בארצות הבריתו ה של ארגוני ימין קיצוני באירופהאופטימיים אבל אנחנו רואים בהחלט עלייה מדאיג

כדוגמת . לאט הן מקבלות סוג של לגיטימציה בקרב יותר קהלים בארצות הברית ולאטעות שלא ראינו תופ. קיצוניות

מטילות צל כבד מאד על יהדות העולם התופעות  .חבורות שמסתתרות ביערות ופועלות כנגד ציבור מול פני כל האומה

הוא מנהל . יש ימיןא, 0/בן  באוסטריה נבחר קנצלר צעיר ,לדוגמא. בצורה נחושה איתןת אותנו להתמודד ומחייבו

מפלגה אנטישמית מובהקת שעומד בראשה . עם מפלגת החירות האוסטרית ממשלה להקמת משא ומתן קואליציוני

לצערי הרב יש חלקים במפלגת הליכוד . כה שהיה בארץ והנשיא בזמנו סירב לפגוש אותו כי הוא אנטישמיאאדון שטר

אבל אין דבר כזה אנטישמי , במוסלמיםכעת ן שהוא ממוקד נכו. למרות זאתשחושבים שזה לגיטימי להיפגש איתו 

תנהל קמפיין , יודע לנהל קמפייניםכאחד ש, ואני קורא כאן גם לראש הממשלה. נגד מוסלמים ולא נגד יהודים

, ותאמר, להיות שמדינת ישראל תסתכל על אוסטריה ללא יכו. יושבים אנטישמים בהממשלה ר בבאירופה שלא נכי

אנחנו מדברים על מה כי  הדברים שצריכים לעשותמסוג וזה  ,זה כן ענייננו ואנחנו יכולים להשפיע. זה לא ענייננו

. היא לא סיסמאות. היא רציניתשכולם יודעים , ברגע שישראל נלחמת על זה. חנו יכולים לעשות נגד אנטישמיותאנ

 .כראוימה היא יודעת להילחם כשיש מלח

בין השאר ובעיקר כתוצאה ממשבר הכותל ומתווה , הוא המשבר הקשה מאד בין ישראל לתפוצות האתגר השני

. בעיקר ארצות הברית באופן טבעי, של יהדות התפוצותרבים פוגש נציגים אני בחודשים האחרונים . הכותל

אם לא פותרים , קשה ומשברים כאלה שהוארפורמים וקונסרבטיבים וכולם מדברים על המשבר הזה , אורתודוכסים

יכול לגרום לדורות שלמים או לקבוצות שלמות של אנשים שפשוט ידירו ו גדלהופך  קהסד, אותם כשהם קטנים

בדרך כלל מוצא , ולךכי מי שה ,הם לא יחזרו. מתמיכה בישראל ולא נוכל להחזיר אותם, עצמם מהתעסקות בישראל

ההורים שלי באו . באופן טבעי אורתודוכסי, לעצמו את הכיוון החדש שלו בחיים ולא יחזור ואני יהודי מאמין

. ידעו יהודי. גם לא ידעו מה זה דתיים. מה זה חילונייםאו  ,לא ידעו מה זה רפורמים. ה רפורמהלא הית שםממרוקו ו

יש יהודי שעושה יותר מצוות ויש יהודי שעושה פחות מצוות אבל האמונה היתה בסיסית ושורשית וכך צריך להיות 

, אורתודוכסי, בין אם הוא חילוני -אבל אני עדיין מאמין בזכות של כל יהודי להגדיר את עצמו בדרך שלו 

כל אחד צריך להגדיר את עצמו בדרך שלו ואני גם מאמין שהחובה שלנו היא לאפשר לכל . רפורמי או ונסרבטיביק

. בעיקר בנכסים היהודיים הגדולים שיש כאן ובראשם הכותל, אחד את דרכי התפילה שלו ודרך קיום המצוות שלו

יאמרו לקבוצה  לאחר מכןה לא יכלו לדמיין שחמישים שנ 0421-שהצנחנים ששחררו את הכותל ב לאחרונהאמרתי 
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הדבר הזה הוא בלתי . את הדרך שלהם בכותל שאותו הם שחררו, יהודית שהם לא יכולים לממש את שיטת התפילה

 .פוגעים בעצמנו בסופו של דברו, כלשהינסבל וזה פשוט כואב מאד שאנחנו פוגעים בקבוצה 

היה צוות בראשות אביחי . א התעמקתי בענייןאושר מתווה הכותל ואני חייב להודות שלכאשר הייתי שר בממשלה 

, הביאו את הנושאכש. של הרפורמיםו, המתווה הוא על דעתו של רב הכותל. מנדלבליט שהיה מזכיר הממשלה

, מנדלבליט שיש לו כיפה שחורה על הראש ורב הכותל מסכימים על משהו, אם הרפורמים. מצויןאמרתי , הסתכלתי

 .חנו יודעים לפתור בעיותסימן שאנ, ממש מרגש. נהדרזה 

פשוט . לל חולשה מנהיגותית שמונעת מזה לקרותגב. שימח מאד וכולנו יודעים שהדבר הזה לא קורה המתווה שהושג

אבל . מנהיגות של נאומים, שלא יודעת להתמודד עם התנגדויות, מנהיגות שלא יודעת לקבל החלטות משמעותיות

עים לעמוד על העקרונות ולנו אין את הפריבילגיה לנתק את הקשר עם לא יוד, כשיש החלטות אמיצות שצריך לקבל

התרומה של יהודי  .מוסרית וערכית, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. חלקים נרחבים מיהודי התפוצות

לביטחון ישראל חשובה ביותר  היא. בלעדיהןנסתדר לא . חינוך ובחברה בישראל הן חשובותה נושאיהתפוצות ב

נתקשה להתמודד כי היכולת של היהודים בארצות הברית לשמור על מדינת ישראל היא נכס ביטחוני מספר  ובלעדיה

 .הלכידות החברתית בישראל היא נכס ביטחוני ואסור לנו לפגוע בדברים האלה כי זה פוגע בנו בסופו של דבר. אחד

ושלטון  זו פוליטיקהשכולנו יודעים . אי פעםממשל הכי אוהד שהיה לישראל ה. טראמפהנשיא שמרוצים מש כאלה י

לא לעולם חוסן והכל יכול לקרות ואנחנו צריכים לשמר את מה שיש לנו כי הדברים הפיכים . ב"יכול להתחלף בארה

 .או שנתיים דורות קדימה ולא שנה, קדימהוצריך להסתכל 

, המפלג, מכירים את השיח המפריד כולנו. שלנו הוא המצב הפוליטי בארץ שלטעמי הוא לא טוב האתגר השלישי

כלל לא כולל שיח ש, בביסוסם העצמישיח שמתודלק על ידי פוליטיקאים שעסוקים , שטוף השנאה הזה שיש בתוכנו

ההיסטוריה של העם היהודי מלמדת אותנו שהעם ו ,זה מקרין גם על יהודי התפוצות. זה מסוכן לנו. ביקורת עניינית

ריבונות אמתית שהחזיקה , היהודי בארץ ישראל רק פעמיים הצליח לייצר לעצמו מדינה אחת כוללת מקצה לקצה

הכל טוב , אנחנו חיים פה יםאלפי שנ. זאת ההיסטוריה שלנו. זה הכל. שנים 10שנים ופעם אחת  28פעם אחת מעמד 

קרס זה לא  למדת אותנו שבפעמיים שזהמההיסטוריה ו, ריבונות מקצה לקצה, ק ששולטויפה אבל בסוף כעם חז

 .בגלל הפילוג הפנימי אלא ,קרס בגלל אויב חיצוני

הוא לא היה . בא ולקח את ארץ ישראל, הוא הסכים. לפתור מריבה זה עם זה הביאו את פומפיאוס הרומי מדמשק

אני חושב  ולכן. הגיעו לכאן בלי להילחם הם. באנו את הרומיםשאנחנו האנשים שוכחים . צריך אפילו להילחם

בטח לא בנושאים , אסור לנו לסכן אותה. שהריבונות הזאת היא הדבר הכי חשוב לעם היהודי ואסור לנו לוותר עליה

כיושב . כל המפלגות ואתקואליציה ה, אני מניח שיש פה אנשים שמייצגים את האופוזיציה. הפוליטיים הפנימיים

אני כך שיש לי יתרון מאד גדול שאני לא חבר כנסת , מסתובב בכל הארץאני  ראש מפלגה שהיא האופוזיציה בישראל

אחוז מעם ישראל  81 ,כל הרעשים שהפוליטיקאים מייצריםסינון אני יכול לומר לכם באחריות . יכול לעשות כנסים

הן לא שלעמדות שלהם מבלי להתייחס . צוניאחוז שמאל קי 01, אחוז ימין קיצוני 01יש . נמצא באותו מקום

ת ונבין שאסור לנו על הביטחון באגרסיביושמירה  :דברים בסיסיים 9רוצה אחוז מעם ישראל  81. רלוונטיות

את פחיד ולהרתיע את האויב שלנו ולא חשוב שנלמד להשאין כל ספק . ואת זה הוא מקבללהתפשר בנושא 

אגב רבין היה . במקום להפחיד את האויבים, ק בלהפחיד את הישראליםעסוהוא ש, פוליטיבשיח הכי הישראלים 

טויוטה הטנדר ש עם "סבירים לנו שדעאמ. היום התהפכו היוצרות. עסוק בלהרתיע את האויבים ולא את הישראלים

אופן ואנשים ב. אבל דאעש יגיע לירושלים, הסורים הגיעו רק עד נאפח, כשהיינו יותר חלשים /1 -ב. יגיע לירושלים

 .הם מאמינים, הם מפחדים, טבעי כשהשלטון אומר להם משהו

 .אז אני בעד שנפחיד את האחרים ולא נפחיד את העם שלנו
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אני באופן אישי מאמין . נדע לאן אנחנו הולכים עם הפלשתיניםש. שמשותף לכולנו זה הרצון לאופק מדיני כלשהו הדבר השני

כולל , את כולה. ארץ ישראל כלבאופן מובהק בצדקת קיומנו שנובעת מההבטחה האלוהית לאברהם אבינו שהבטיח לו את 

. בו פלישתיםבגת יש. לא חיינו לבד, התקופות שלנו כאן ומרביתיהודה ושומרון או בעיקר את יהודה ושומרון כי שם חיו אז 

הם פה ואנחנו צריכים להגיע לפתרון ואני מאמין . אי אפשר להתעלם מזה. הם פה. מיליון ערבים 9.0פה  חייםאנחנו יודעים ש

 .רק אם אנחנו מבטיחים לעצמנו את כל צרכי הביטחון שלנו, כמובן. בפתרון של שתי מדינות לשני עמים

רואים את זה בכל מדד . ון ושיעור העניים בישראל הם בלתי נסבליםאי השווי. כלכלה צומחת וצודקת - הדבר השלישי

הוא בא מהאסכולה . נתניהו יש עמדה פוליטית לגיטימיתל. שלא נטעה. גם כן תוצאה של החלטה פוליטית ובינלאומי ואגב ז

 .שלךבעיה , לא הצלחת בחיים. יופי לך, אם הצלחת בחיים –הרפובליקנית הקיצונית שאומרת דבר מאד פשוט 

הכל מתחיל בערבות . לא קומוניזם, לא סוציאליזם. זה הכל, אנחנו באים מהאסכולה היהודית של ערבות הדדית

 .זה הפער הגדול בינינו לבין נתניהו והליכוד. הדדית והיא הבסיס לכל התפיסות שאגב הגיעו אחר כך

את  ,את הצרכים הדתיים של אנשיםו דתה אתאני באופן אישי מכבד . והנושא האחרון זה כמובן חופש דת ופולחן

כולל תחבורה ציבורית , אבל אני גם מכבד את הרצון של אזרחים אחרים לחיות בשבת' הרצון שלהם לשמור שבת וכו

, כי בעצם אנחנו אומרים לילד שאין להורים שלו רכב. בישראל היום 0בשבת שבעיני זאת עוולה חברתית מספר 

הכללים האלה פוגעים רק בחלשים . זה קשור לחברה. זה לא קשור לדת. ת את זהאנחנו רוצים לשנו. שיישאר בבית

 .בחברה

ואנחנו  זאתאסור לנו לטשטש . שנה לזכרו של יצחק רבין שנרצח ברצח פוליטי 22אנחנו היום מציינים , לסיום

של דמוקרטיה , של חיים משותפים ביחד, אחדותו איחוד, צריכים לחזור למנהיגות שהיא כוכב צפון של ריפוי

גם עכשיו  אותוואני אממש , את התפקיד הזהאני לוקח על עצמי כפוליטיקאי במדינת ישראל  ,ובאופן אישי אמיתית

 .תודה רבה. ר מפלגת העבודה ואני מתכוון לממש את זה גם בתפקיד הבא שלי שאתם בטח יודעים מהו"כיו

 כעת אנו. ומדבר גם על ריבונותהחיילים ששחררו את הכותל נושא את  העלה שהוא ציינהשנילי נאהורי  לדבריה של

חיילים ששחררו את הר הבית היו חושבים אילו אותם מה אתה חושב ש -שאלתה . שנה לשחרור ירושלים 01מציינים 

אסור להניף דגל ישראל ואסור ליהודי , שנה לאחר מכן אסור ליהודי לעלות באופן חופשי להר הבית 01-להם שאמרנו 

 .בהר הבית פלללהת

אנחנו פה . הקהל צודק לפעמים. מקבל לפעמים את הערות הקהל הואבאופן אישי היתה ש אבי גבאי תשובתו של

 .זה אחד. חיים בשלטון של נתניהו וזה לא קורה אז צריך לזכור את זה

עובדיה  מה היתה דעתו של הרבאנחנו יודעים . יש מחלוקת הדתית האם בכלל מותר לעלות להר הבית, שתיים

עכשיו מאחר ואני לא פרשן ואני לא סמכות דתית לומר מה נכון . יש מחלוקת דתית בעניין הזה ,ראשית. במחלוקת

מקבל את התפיסה של הממשלה בעניין הזה שיש רגישויות שאנחנו  .בנושאומה לא נכון אני גם לא מביע עמדה 

  .בהןצריכים להתחשב 

בדרך כלל קשה לשנות , וברגע שקובעים סטטוס קוו כזהקוו בהר הבית  קבע את הסטטוסמשה דיין  0421 -כבר ב

נחיה פה כמו שצריך ולא נחיה פה במצב שאנחנו שבעיקר לדאוג , להבין את זה ובעיקרוואנחנו צריכים להתחשב  זאת

 .אי אפשר לכבות אותו. נורא קל להדליק את המזרח התיכון. מדליקים את המזרח התיכון

האתגרים של העם היהודי במדינת ישראל ארבעת על  דיברתכש -על נאומו והוסיף גבאי  למרמודה  :אלי עבאדי

לעניות דעתי זה ו, ודומיוBDS -וזה ה, ביותר הגדול ולדעתי הואלא שמעתי ממך על האתגר שבא מן השמאל הליברלי 

 .'וכוקצת יותר חזק מהאתגר שבא מאוסטריה אתגר 

כל הזמן ואחד  BDS-ואין ספק שאנחנו צריכים להילחם ב ה אתגר יותר גדולאיתך לשאלה איז לא אכנס :אבי גבאי

כל השאר תמימי דעים שצריך , הדברים היפים שאני רואה זה שלמעט באמת שוליים מאד קיצוניים בשמאל
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כך שאנחנו יודעים שבכל BDS -נלחם ב" יי סטריט'ג"אפילו ארגון יחסית שמאלי כמו . BDS-להתמודד ולהילחם ב

זה באמת שוליים קיצוניים שבקיצוניים ואסור לנו להפוך תופעה כל כך  BDS-אלה שתומכים ב, קשור ליהודיםמה ש

 .התופעות הגדולות הן ללא ספק האנטישמיות ובהן צריך להתמודד. שולית לתופעה כל כך משמעותית

ול ממה שהוא כי לפעמים כל הזמן וצריך גם לדעת תוך כדי הלחימה לא להפוך אותו ליותר גד בזהצריך להילחם 

 . כשאתה מאדיר מישהו אתה מפרסם אותו בעצמך

 . ודה לאבי גבאי על דבריו החמים והמענייניםמ :אלי כהן

* * * 

 מושב הנעילה - 12' מליאה מס
 

שנה  021הוא עמד בסימן של כי מושב חגיגי  .את המושב החגיגי של הוועד הפועל הציוני נועל ר אריה אזולאי "ד

 .שנה לאיחודה של ירושלים 01, שנה למדינת ישראל 11, שנה להצהרת בלפור 011, הציוני הראשון לקונגרס

 המושב שדןלסיים את  והצלחנול הצהרת בלפור ע גםלמדנו . על בעיית הריבונות של הציונות יןשי' למדנו כדרך אגב מפרופ

שדנים באופן מקיף בנושא כל כך חשוב כמו החוקה של התנועה הציונית שהיא המלט הראשונה פעם ב, בסוגיית החוקה

 .ווניוהדרכים שמאחדות את הבית הזה על גלמצוא את , למרות חילוקי הדעות הקיימיםושהחזיק את הציונות עד הלום 

הציונית היחידה  על ייחודו והכלליות שלו וזאת התנועה היחידה או המסגרת, שמרנו על אחדותו של העם היהודי

אין מסגרת אחרת לעם . הזרמים הדתייםוהבריתות האידיאולוגיות , בעולם שיושבים בה כל הארגונים היהודיים

ת ביחד כי בלי זה לא והיהודי ומחובתנו בנוסף או כחלק מלעשות ציונות היא לשמור על האפשרות הזאת של להי

. את החזון הציונימראשי המחלקות שמענו . ימות העיקריותבמשלעסוק לא נבטיח שנמשיך . נבטיח ריבונות ציונית

אנחנו . כשעוסקים בחוקה לא עוסקים בזוטות. הגדיר זאת יושב ראש ההנהלה שבסופו של דבר עסקנו בציונות

ים פשוט הצבענו על השינוי. אנחנו אישרנו אותה. תכנית ירושלים כלולהעוסקים בחזון ובאידיאולוגיה כי בחוקה 

שהמחלקות הנוגעות בדבר יעסקו בדבר מאד אני מקווה  .במסגרת תכנית ירושליםהתכנים הקיימים אבל לא על 

בלי לשון אין אומה וההסתדרות . הייתי רוצה ועד פועל שכולו עברית. הבסיסי של הציונות והוא לימוד העברית

ידברו ו ילמדו הפדרציות לדאוג שראשי, הציונית לקחה על עצמה את המשימה הזאת ואם אומרים פנינו לפדרציות

את המשימות הבסיסיות של הציונות שהן החינוך למודעות שלנו ולא נשכח זה הבסיס . שנים, לוקח זמן. עברית

 .ציונית למען עלייה ועידודה בעיקר של צעירים

חינוך אנחנו כתנועה ציונית צריכים לדאוג ל. מדינה תודה לאל והיא גם צריכה להתמודד עם האתגרים שלהלנו יש 

ליושבת , ליושב ראש ההנהלה מודה. חינוך ציוני למען עלייה אלא, לא חינוך יהודי כי הוא לא בהכרח ציוני. ציוני

שעם המתינות והרצון שלה ממשיכה באחריות ובהתמדה להשרות את האווירה ואת הרוח , הוועד הפועל הציוני ראש

מודה . זורמתו ו לנו שהוועד הפועל יתנהל בצורה שקטהצוותו המקצועי והיעיל שאפשרוללאלי כהן  וכמובןהטובה 

 . את זכות הדיבורשהלנה גלזר ראש הוועד הפועל הציוני ליושבת לכולם על ההקשבה וההשתתפות ומעביר 

לסכם ודות הול אני מבקשת. מה חשוב בתנועה הציונית וא זה שתמיד מלמד אותיאריה ה. אריהמודה ל  הלנה גלזר

וזה בא לידי ביטוי בשולחנות העגולים אמש  יםמאד חשוב והזה היו דיונים פתוחים שהימושב ב .כמה דברים חשובים

 .חשובוזה נהדר ובעיני  מחשבותיהםאפשרות להביע את לאנשים  ניתנה .שחברים יכלו להתבטא

בחוקה נצטרך לדון עדיין הבא המושב  ו שלרביתמחושבת ש. היו דיונים טוביםלדעתי . הנושא המרכזי היה החוקה

אתם . דבר של מה בכךשאיננו  ,נושא התקנותבגלל  חלק. וקההועברו לוועדת הח הוצעומאחר וחלק מההחלטות ש

ובא זה לוקח זמן וי מתארים לעצמכם איזה ויכוחים או דיונים יהיו סביב השולחן כדי לגבש את אותן תקנות אבל

 .זו היתה החלטה של הפורום הזה. לוועד הפועל הבא להצבעה
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אנחנו לנושאים בהם אבל התוכן היה מכוון , להוויה שלנו לחבר אותןניסינו . מעולותשלדעתי היו  הרצאות עונשמ

 .השראה כזו או אחרת בשביל מתןעוסקים 

של התנועה  העמדתהאלא בגלל , שהוא עשההיסטורי הצדק הלא רק בגלל , היתה חשובהר מרטין קרמר "דהרצאתו של 

מסמכים  שהביא עימואת העשייה של התנועה הציונית באמצעות נשיא התנועה הציונית סוקולוב . חשובהציונית במקום 

ל לדעת להדגיש את המקום והעשייה שעלינו , שנה להצהרת בלפור 011 מציינים אנו . וחבל, עד היוםדגש  עליהםלא נתנו ש

 .קווה שזה יהיה גם עם אפשרות לעשייה בהמשךהשראה ואני מ, כל זה היה מעורר מחשבה .על ידי הנציגים שלנו ע"הצ

, עצה הטובהה, התמיכה, על המנהיגות ראש אברהם דובדבניהמרגישה צורך אישי להודות ליושב . ודותלת וכעת

 .תודה רבה לך. על מה שאתה. העזרהו

מנהרות לכניסה בהמתנה ב זה כשהיינו, יעקב תבין הדברים שמאפיינים א. לממלא המקום והסגן ליעקב חגואל מודה

לעבר שלנו , למסורת, לירושליםביטוי האהבה , זו הגישה השמחה שלו. שירל ויעקב התחילהיה קצת משעמם , הכותל

, ראש עיריית ירושלים בלי הרבה גינוניםו, השר הנגבי בהבאתהעשיר ואני רוצה להודות לך על העזרה האישית 

 .תודה רבה לך. נענית לעזורמיד ביקשתי ו

חולש על , על העניינים מקלה, בכל מצבהחן והיכולת שלו . ח אבריו"ל אבל הוא מנהל בכל רמ"כהגדרתו הוא מנכש, כהן אליל

 .עם ניסיון לתת לכל אחד מה שמבקשים, עם הקשבה לכולם, ברוח טובה, הכל נעשה בשקט מספר משימות בגאון ותמיד

 . את עושה עבודה מקצועית נהדרת. ושא משאבי אנושכאחראית נגם  -על הכתפיים שלה הכל . אנה גבעתיתודות ל

הם במהלך כל השנה על ההשקעה של -ברניס פרן ד "ולעו ד ראובן שלום"מזכיר ההנהלה עות למיוחד התוד

אנשי הצוות הנוספים ולכל המשתתפים על כל ל. וה אבישרולנא אני רוצה להודות לברכה כהן. תהאינטנסיבי

 .תודה רבה. על מה שאתם מאמינים וזה מה שיפה בתנועה שלנובלהט שאתם מתווכחים על כך  ,ההשתתפות הערה

 - /00מתוכם . משתתפים 290 . מדינות 02-השתתפו נציגים מבמושב זה  :ניםנתונים מעניי ציין מספרמ   אלי כהן

בשולחנות . איש 11בלילה השתתפו הכותל בסיור במנהרות . משתתפים 9/ -ו מםמקו יממלאאו חברי הוועד הפועל 

  . איש 001השתתפו במהלך הבוקר 

לנצל את ההזדמנות הזאת ומודה לכם על התודות ואתם יודעים שבאמת הרי אי אפשר להקים דבר כזה בלי מבקש 

  .אנשים 01 כולל רק ,בכל מקוםשנראו  מעט אנשי צוות  .צוות

נושא החוקה והתהליך על עם ההחלטה כשנה לפני למעשה התחיל על הזה אשר הוועד הפוות לקראת הכנבנוגע ל

כיר ההנהלה שליווה ופרן ברניס זראובן שלום מ, אותולשני האנשים שליוו  אישי במיוחדבאופן  ומודהשעבר כאן 

 .בלעדיהם לא היינו מגיעים לדבר הזה, היועצת המשפטית

הנהלה לוועדה המשותפת מודה לחברי ה, לסיכוםוהגברת הלנה גלזר , ראש הנשיאות תשל יושבמחמיא על עבודתה 

ומודה לאנשי צוות , ראש ההנהלה מר אברהם דובדבני ליושב, התמיכה במשך כל הזמןהאמון האישי ו לע, נשיאותלו

ולשאר אנשי הצוות שסייעו  ,איזנקוט מאירה, רונית בש, שלום דותן, נאווה אבישר, ברכה כהן: מטה המושב

משה , יעקב אהרוני, רן ברקוביץע, במרק דוב, יניב נחמיאס -לדובי בראל ומנהלי המחלקות  . להצלחת האירוע

 .לאנה גבעתי על העבודה שלה ותודה מיוחדת. אורי זכיו יצחק שטיגליץ, דובי ברגמן, ייזלרפר

בצורה  נעשה זאת. על המועדרובים תצא הודעה קבימים ה. שמח שהתקבלה החלטה לגבי הוועד הפועל הבא

 .תודה רבה לכם. בהסתדרות הציונית העולמית להיות ציוני -ויותר מכך תענוג גדול להיות ציוני   .מסודרת

שהושבו דווקא שלושה חברי נשיאות ל הלבלהפנות את תשומת  לאלי כהן ומבקש מודה בחום  אברהם דובדבני

ל הציבור של יהדות המזרח מסגרות שקשורות לכלבפעיל . ושב ראש ארגון עולי לובי, מאיר כחלון -במושב הסיום 

עשה זה הבאת יהודי לוב שהמבצע הגדול הראשון . בתקופת השואה כנפגעי שואה בהםפעיל בנושא ההכרה והיה 

  . לארץ ישראל
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תחילת שנות אשר החל בעבודתו הציונית ב, ואריה אזולאי, עושהוכל מה שהיא מייצגת עם ברזיל מפטריסיה 

אנשים שיש . עשייה ציונית כבירה שלחמישים שנה . השבעים כשהיה שליח של ההסתדרות הציונית העולמית בצרפת

הלנה מודה ל. להם זכות להגיד מה שיש להם להגיד כי בכל הנושאים האלה הם קמו ופעלו ומסרו את עצמם

 הרצינות -ובזכות כל החברים  ר היה מצויןמשודרג לעומת הקודם שגם הוא כבהיה ועד פועל שבזכותה מושב הו

ה האלה אומרים בשביל זה היה כדאי 'זה יוצר אווירה שהחבר. סיעותהגם בישיבות  .האכפתיות. ההשתתפות, שלכם

 .להתאמץ ולהביא לתוצאות האלה

תשקיעו כל אחד במקומו בעבודה ציונית , עם הבטריות שמילאתם פה. שתהיה לכולם הצלחה. צאתכם לשלום

 . עד לפגישה הבאה בעזרת השם בעוד שנה ואנחנו בזה מסיימים, מתית למעןא

 .לאחר שירת ההמנון הסתיים מושב הוועד הפועל הציוני

 

* * * 

 :משתתפי המושב

 הנהלה ציונית

 

 אלכס סלסקי אברהם דובדבני אביעד אושרי

 אסתר מור אלן הרשקין אלכס קגן

 סגלגיל  גוסטי יהושוע ברוורמן גאל גרינוולד

 ק קופפר'ג סי סולטניק'ג גלעד קריב

 דוד בריקסטון דוד בן נאה דבי בן עמי

 יזהר הס דרור מורג דינה האן

 ירון שביט יעקב חגואל חיאל וסרמןי

 מרינה קוריטני אשה לובלסקימ מאוריסיו בלטר

 סרחיו אדלשטיין סילביו חוסקוביץ נריה מאיר

   שמעון אוחיון

 

 כבוד יעמית

 רום מייקל אפשטיין'ג אייזק אספני אהרון ידלין

 יוסף ורניק טובה בן דב חנה מלמד

 

 הציוני בעל זכות הצבעהחברי הוועד הפועל 

 הארגון הספרדי הציוני העולמי -אוהבי ציון 
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 רובי שמש אלי עבאדי  אבי רוזן

   שלום קבסה

 

  איגוד בתי כנסת קונסרבטיבים

 אלן סילברמן אלחנדרו סימון בלוך אולנה סטמוב

  סנדרס. מארי ה ליאן קפלן'גי

 

 איגוד עולמי ליהדות מתקדמת

 אנדרו קין אלכס קגן אייל רונדר

 משה אייכל לסלי רוטשילד דניאל פרילנדר

  רפי אוסטרוף עמיעד טאוב

 

 תאמונה עולמי

 קרול גולדינג פרידה רוס יהודית כהן

  לאופר-תמר רבין תמי קלאוזנר

 

 ארגון בתי כנסת אורתודוקסים

 מיכאל שטריק  יצחק דהן

 

  ארצנו

 דוד ברנשטיין ון רוסוב'ג אק לאקסמבורג'ג

 יאיר לוטשטיין וויליאם הס דליה לוי

 לורן גבריאלה קיילס לאה אנה מולשטיין יהושע ויינברג

 עומרי סטארק ונסטון'ג-מלורי קאן אנשןמארק 

 שושנה דוואק ריבה פורמן עמי יפרח

 

 ביתנו עולמי

 יהודית פריסמן דימיטרי שיגליק אלון שחר

 קסניה דוברון ציפי מנהיימר מיכאל יודנין
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 בני ברית

 ברוך לוי שניידראלן  אילנה היידמן

 נחליאל דיסון מיכאל נתן  יוסף שחור

   עדן נפתלי אדלר

 

 הדסה

 לאה רייסין ודי שרק'ג אליזבת אלפרט

  מרסיה נתן פוסט' מרלן אדית

 

 המועצה הציונית

 יוסי צדוק יגאל ביבי אירית אחדות

 

  המחנה הציוני

 בנימין בובליל אריה אזולאי אפרת קטש

 חיה כהן דליה היבנר ברק חדריאן

 מינה גרינברג ידיד אלי טל אלוביץ

  רביד אזולאי דוד פטריסיה טיומנו טולמסקים

 

 הנוער הציוני

  ליק'צ  ניסן גבריאל שאק לפו

 

 הפדרציה הספרדית העולמית

 אנחל סלבדור קלדרון אנדריי דרעי אלברט לוי

 מאיר כחלון חיים כהן קלין שוורץ'ג

   מואיז אמסלם
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 ויצו

 ליאנה הלפרן הלנה גלזר נין גלי'ג

   רבקה לזובסקי

 

  עולמיחירות 

 זאב שוורץ

 יש עתיד

 טובה דורפמן זהר בלום ולדימיר בליאק

   נעמה שולץ

 לביא עולמי

  נחי אייל אילן רוט

 

 ליכוד עולמי

 ארנן פלמן אליזבת ברני יתן כהןא

 יאיר דוידי דני לאו דור חרלפ

 איב חזות יפעת לוסקי יגאל הררי

 מתי יצחק לאון רייך ישי מרלינג

 קווין רוס נילי נהוראי נורברט לוי

   רחל סקעת

 

 מזרחי עולמי

 הרווי בליץ ק קאהן'ג אברהם בטיטו

 יצחק דעי יפעה סגל יונתן דובוב

 סונדרה סוקל סולי סאקס ניק'מקסין פצ

   פרנסין שטיין
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 מכבי עולמי

 צבי רביב  סטלה סירקין אופיר שינהרץ

  רודני סונדרס קרלוס אלברטו טפיירו

 

 מרכז עולמי

 דוד ספטון נט טובין'ג שוחט-אמילי לוי

 סטיב ורניק מרילין גייל ווינד לישנוף ורנון האוורד קורץ

 תהילה ראובן סנדי רנה סטרקמן סטיב רובנר 

 

 מרצ

 דריו טייטלבאום -דוד דוד דורמונט לוי אפרת

 שאנה אורליק סימון ניסים וסרמן  מויזס סלינס

 

 משלחת הסטודנטים

  יוסף תרשיש יוני מן

  

 נעמת

 וילנסקי-גולדווטר( שלי)רושל  דוריס וקסלר גליה וולוך

   שביטשירלי 

 

 מעבר לקשת/קדימה

  צבי אבישר אייל מזרחי

 

 ונפדרציהק

 סלומון ואס דיאס ים שילר'ג אנבל יובל

   פרדריך תול

********************************************** 
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השמות המודגשים הנם של ממלאי מקום חברים אשר השתתפו במושב 

 במקום חברים שלא הגיעו

 

 

 ציוניותהפדרציות שבי ראש היו

 וזפה פרנקטי'ג יסטי בוקרוף'בני סלוצ אלברטו בירמן לוי

  רד היידמן'ריצ סרחיו פיקהולץ

 

 חברים שהשתתפו במושב בזכות דעה מייעצת

 אלי כהן  ההסתדרות הציונית העולמיתל "מנכ

 ראובן שלום  ל ההנהלה"מזכ

  רינה שעשוע חסון  בית הדין הציוני ותחבר

ברמן שושנה 

 סטיבן סתיו  מבקר ההסתדרות הציונית

 פרן ברניס ת\ת משפטי\יועץ

 

 ע"בכירי הצ

 דב ברגמן  דב בראל אורי זכי

 יניב נחמיאס יעקב אהרוני  חיים בן נזרף

 משה פרייזלר מרק דובב יצחק שטיגליץ

 יוסף-צופיה דימנט  ערן ברקוביץ נאוה אמידי דגול

 

 מטה הוועד הפועל הציוני 

 אנה גבעתי  מנהלת האגף למוסדות תחיקתיים

 נאוה אבישר ברכה כהן  צוות המטה

  נפתלי לוי מאירה אזנקוט אביה אלמה
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  רונית בש סימונה מנחם סילבנה גליסקו

 שחר בן יקר רחל אלבג

 

 יקי בר דוד ן"לל
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