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 קובץ החלטות הקונגרס הציוני הל"ח 

  2020אוקטובר  -חשון תשפ"א 

 

 הנחלת מינוחי עליה וקליטה במוסדות הלאומיים    -  1החלטה מס' 

בתחום העלייה, ובמיוחד    ואין אחידות בין כלל היחידות העוסקות במוסדות הלאומיים באשר למינוחים הואיל 

 בשפה האנגלית שהיא שפת הפעילות העיקרית; 

בהקשר של עליה או  ( Immigration to Israelשבחלק מהיחידות ישנו שימוש במונח "הגירה" )כמו   והואיל 

,  (Russian Immigrant)כמו הם עולים ביחד עם ייחוס לאומי למדינה ממנה  ים " בהקשר של עולים "מהגר

מושגים הללו מעוותים את מהות תהליך העלייה, פוגעים בערך הציוני והיהודי   – יהודי וציוני  ללא כל  הקשר

מדינת  של העלייה, פוגעים בזהותם של העולים ובמוטיבציה שלהם לעלות ופוגעים בשילובם המוצלחת ב

 ישראל; 

 חברתית, ולמינוח ישנה השפעה מכרעת ביצירת זהות, בניית נרטיב ומציאות  והואיל 

 שבמסמכים שבשליטת המוסדות הלאומיים:  הקונגרס הציוני הל"ח מחליט

שימוש במינוח "הגירה" בהקשר של עליה בכל המוסדות הלאומיים וחברות הבת.  את הלהפסיק  .1

  הם למדינה, בה   יםבקבוצת הרוב הלאומי אתני, מהגר   ים, אשר נמצא אנשיםשל הגירה היא כאשר  ההגדרה

בגולה, אשר    ם ט לאומי או אתני. תהליך העלייה הוא תהליך הפוך לחלוטין, כאשר יהודילקבוצת המיעוכים  הופ

 ישראל.  ממדינת לחלק   כיםישראל והופמדינת  ל ים , עולהם במיעוט במדינת מגורי ים נמצא ם כיהודי

   . ALIYAH   עבריתה באנגלית יש להשתמש במילה IMMIGRATION במקום  .2

    .  INTEGRATION, יש להשתמש במונח ABSORPTIONבמקום מילה  .3

לא לייחס לעולים זהות לאומית של המדינה ממנה הם עלו. כלומר לא לומר "עולה אמריקאי / צרפתי   .4

 רוסי / ארגנטינאי / אתיופי וכו', אלא יש לומר עולים מארה"ב / צרפת / רוסיה / ארגנטינה / אתיופיה.  /

מריקאי / צרפתי  לא לייחס לעולה וותיק זהות לאומית של המדינה ממנה הוא עלה, כלומר לא לומר "א .5

רוסי / ארגנטינאי / אתיופי" וכו', אלא לומר "ישראלי שעלה מארה"ב / צרפת / רוסיה / ארגנטינה / אתיופיה"    / 

ועוד. מינוח זה לא רק שמתאר את הזהות באופן מדויק, אלא הוא גם מבטא הוקרה כלפי העולה הוותיק על  

 ישראל.    מדינתכך שעלה ל

ים לב בכל שיח וחומר כתוב שלא לייחס לעולים, חדשים וותיקים, זהות  להיות מודעים ורגישים ולש .6

לאומית של המדינה ממנה עלו, ובכך לא לדחוק את זהותם מחוץ לזהות היהודית ישראלית, כמו כן לא לייחס  

לעולים מהות של מהגרים, כאילו עברו לעוד מקום בעולם ולא למדינת ישראל. יש לייחס להם מהות של עליה  

 .    למדינת ישראל ת שהיא חזרה של יהודים ציוני

לפעול להטמעת העקרונות הללו בקרב כל ארגון חברתי שעוסק בחינוך יהודי ציוני, עליה וקליטה   .7

 ופעילות עם יהודי התפוצות. 

 

 עידוד עליה    -  2החלטה מס' 

 בעולם; ומורגשת, בעת הזו, התעוררות לעלייה ולשיבה הביתה, במספר קהילות     הואיל  

 :וההסתדרות הציונית אמונה על עידוד העלייה בכלל, ועלייה מתוך רצון, בפרט    והואיל
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  :   מחליטהל"ח   הקונגרס הציוני

 עלייה מרצון; כל צורות העלייה, כולל  להגביר משמעותית את פעילותו ב .1

 לסייע לפדרציות הציוניות בהקמת ועדות עלייה קהילתיות;  .2

 השליחות בנושא זה; להגביר את מערך  .3

 להקצות משאבים לתנועות הנוער הציוניות בכדי לתמוך בחינוך לעלייה.   .4

 להגביר את התאום עם מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית  בכל מה שנוגע לעידוד עלייה.  .5

 

 

 חינוך ציוני לדורות הבאים      -  3החלטה מס' 

 הואיל ו: 

 מיוצג מספיק במוסדות הציוניים העולמיים, כמו גם המקומיים; הדור הבא של ציונים מכל העולם אינו  .1

נוער ואגודות סטודנטים ציוניות,  -רבים מן מנהיגים פוליטיים בישראל ובתפוצות הם תוצרים של תנועות .2

 מה שמהווה ראייה לחשיבותם של גופים אלו בפיתוח מנהיגות ברחבי העולם הציוני. 

 מחליט כי: הל"ח   הקונגרס הציוני  

דרות הציונית העולמית תכונן קונגרס ציוני לנוער אשר יקבץ יחדיו את הטובים והמבריקים ביותר  ההסת .1

.  זה יהיה טווח הגילאים של המנהיגות  25  –  18, בין הגילאים  מבני הדור הבא של מנהיגות ציונית ברחבי העולם 

 הציונית הצעירה העתידית.  

לתפקודו ברמה הגבוהה ביותר, ותואמת לחשיבותו   ההולםיקבל את המימון הקונגרס הציוני לנוער  .2

 לם הציוני. ו בע

מאמצים מיוחדים    ו הקונגרס הציוני לנוער יפעל באופן שיכלול תנועות נוער ציוניות היסטוריות אולם יעש  .3

נוער ציוניים ברחבי העולם אשר אינם משויכים לתנועות נוער ציוניות או לארגונים  -לכלול וליצור קשר עם בני 

 אחרים הקשורים רשמית להסתדרות הציונית העולמית. 

 

 

 פה ותרבות עבריתש    -  4החלטה מס' 

תרבות  , ב במורשתביהדות, והשפה העברית היא שפתו של העם היהודי והיא אבן יסוד     הואיל

 היהודית ובהווייה הישראלית המתחדשת; 

והתחדשות הלשון העברית היא אחד המרכיבים המרכזיים בהתפתחות התנועה הציונית ובהגשמת     והואיל

 החזון הציוני; 

הודית ובקירוב הדור הצעיר למורשת ישראל ולהזדהות  וידיעת העברית היא מרכיב בסיסי בזהות הי   והואיל

 ִעם ַעם ישראל ועם מדינת ישראל; 

וההסתדרות הציונית העולמית רואה את עצמה מופקדת על הנחלת הרעיון הציוני בקרב הדור הצעיר     והואיל

 בתפוצות, ומשום כך חובה עליה להנחיל, לחזק ולטפח את השפה והתרבות העברית, 

 מחליט הקונגרס הציוני הל"ח   לפיכך

את ההנהלה הציונית להכין תוכנית עבודה מקיפה להנחלת השפה והתרבות העברית בכל שדרות    להנחות .1

 הציבור היהודי בתפוצות. 
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 גילאים השונים ובמיוחד לדור הצעיר. כל  עכשווית ומותאמת לפלורליסטית,  תוכנית העבודה תהיה מגוונת,   .2

 . זו  למימוש החלטה  תפעל ההנהלה הציונית   .3

 

 

 ועדה שתמליץ על צעדים להכללתם של קולות רבים יותר מתוך התנועה הציונית    -  5החלטה מס' 

', מחזקים את העם היהודי ואת  ומגוון הסיפורים, העדות, מסורות הדת והעמדות הפוליטיות שלנו וכו   הואיל

 התנועה הציונית;  

  והתנועה הציונית יכולה לעשות יותר בכדי לכלול ולייצג את קולותיהם של היהודים בני עדות המזרח,    והואיל

יוצאי אתיופיה, יהודי ברה"מ לשעבר, יהודים מן התפוצות אשר אינם לבנים, וקהילות רבות    יוצאי יהדות ספרד,

 נוספות, 

 ל"ח:  מחליט הקונגרס הציוני ה 

וחשבון בנוגע לשאלה כיצד יכולה התנועה הציונית לשפר את ייצוג הקהילות  - להקים ועדה אשר תגיש דין .1

 הציוניות השונות והכללתן, ותמליץ על צעדים קונקרטיים להשגת מטרה זו. 

 נוספות למנות נציג מטעמם לוועדה זו. להזמין ארגונים ציוניים המייצגים את הקהילות שצוינו לעיל וקהילות   .2

 

 

 אחדות העם היהודי    -  6החלטה מס' 

"חיוניות" של העם היהודי  -והעוצמה של התנועה הציונית קשורה בקשר שלא ניתן לנתקו לעוצמה ול    הואיל

 ושל הקהילות היהודיות ברחבי העולם; 

 ירושלים';  תוכנית'  -הציונות כפי שמבוטא ב והאחדות של העם היהודי הינו אחד מעקרונות היסוד של    והואיל

 טיפוח הערבות ההדדית היהודית; בירושלים' שמה דגש על התפקיד של הציונות   תוכנית'-ו   והואיל

ירושלים' מכירה בחשיבות של כיבוד הדדי של הרב גווניות בעם היהודי כבסיס שורשי ועמוק    תוכנית'   -ו   והואיל

 ביסודות הציונות,  

 מחליט הקונגרס הציוני הל"ח על כן 

 גוניות של הקולות בתנועה הציונית  -הדדי של הרבהכיבוד הלהבטיח את  .1

לאסור על מסרים, חומרים, ו/או תוכניות  ,  לפיכך, ועל מנת לחזק את הציונות ואת התנועה הציונית העולמית .2

אשר: יש בהן כדי להשמיץ או להשפיל גופים ציוניים ו/או אדם יחיד/ה החבר/ה בגוף ציוני אחר בנימוק/ים  

 המבוססים על הבדלים תיאולוגיים או על הבדלים באופן קיום מנהגים יהודיים,  

נע מלהחליש את התנועה הציונית באמצעות  יתר על כן, מוטל על חברי ההסתדרות הציונית העולמית להימ .3

 התקפות אישיות על מנהיגים של גופים ציוניים אחרים מן הסיבות המפורטות לעיל.  

 

 

 העצמת מועצת תנועות הנוער הציוניות העולמיות ותנועותיהם המגשימות    -  7החלטה מס' 
 

ותנועות הנוער הציוניות העולמיות ותנועות המגשימות מהוות גשר לקשר בין צעירים ונוער יהודים הן     הואיל

 בתפוצות ישראל, הן בישראל;   

 עתיד המנהיגות מהווה הערובה להמשכיות הקשרים בין הקהילות ומדינת ישראל;  ו   והואיל
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 הכשרתם במגוון הנושאים הציוניים הינה צורך הכרחי לפיתוח המנהיגות הצעירה;   ו   והואיל

לתנועות היכולת והקשרים להגיע לכל בית יהודי בתפוצות דרך מערך הקנים/סניפים/מעוזים במאות  ו   והואיל

 קהילות,   

 

להעצים ולהגדיל את התמיכה והליווי המקצועי של כלל התנועות, על ידי  מחליט בזאת  הל"ח  הקונגרס הציוני  

 של פרויקטים נצרכים.   להעצמתם והבטחת המשך קיומם והמיועדים מתן התנאים והתקציבים הנדרשים 

 על שאיפה לצור קשרים איתנים בין כל המוסדות הלאומיים במטרה משותפת זו.     עוד הוחלט

 היה סנכרון של כל הגורמים המקצועיים בהסתדרות הציונית העולמית למימוש מטרה זו.  יש  עוד הוחלט

 

 

 ציונות בקמפוסים-המאבק באנטי -   8החלטה מס' 
 

ישראל, עם חוסר הסובלנות הגואה בקמפוסים ועם מסעות  וההתלכדות של העוינות כלפי מדינת    הואיל

ההטרדה ברשתות החברתיות, הביאה ליצירתה של סביבה רעילה בחלק מהקמפוסים, אשר גורמת להפרה  

חשוב ביותר שאנשי סגל ומנהלה באוניברסיטאות בכל רחבי ארה"ב   ;של החופש האקדמי והיחס ההוגן 

אומץ לגנות בכל פה בריונות, בין אם מקוונת או פנים אל פנים,  ייפתחו מדיוניות ברורה בתחום, כמו גם 

 המבוססת על אידאולוגיות פוליטיות; 

ורוז ריץ', סטודנטית יהודייה לתואר ראשון מאוניברסיטת דרום קליפורניה, התפטרה תחת לחץ     הואילו

בישראל, גינויים  מתפקידה כסגנית נשיא אגודת הסטודנטים, בעקבות קמפיין שכלל גינויים על תמיכתה 

 שלעיתים התלוותה אליהם נימה אנטישמית;  

וריץ' בהחלט אינה הסטודנטית היחידה אשר נפלה קורבן בשנים האחרונות להטרדות בשל עמדותיה     והואיל

סיפורה מהווה תזכורת חשובה לכך שעל מוסדות להשכלה לקדם באופן פעיל דיון בנוגע    ;התומכות בישראל 

לעודד סטודנטים להכיר טוב יותר את ההיסטוריה של    נווקת דוגמת המזרח התיכון. עלילסוגיות שנויות במחל

הציונות וללמוד על אופייה, משום שהציונות על פי הגדרות מקובלות, היא תנועתו של העם היהודי להגדרה  

 עצמית בארצו; 
 

 חליט כי: מ לפיכך הקונגרס הציוני הל"ח 

המחלקה לחינוך בהסתדרות הציונית העולמית תחבור אל תנועות הנוער הציוניות ואגודות הסטודנטים  

- היהודיות ברחבי העולם, במטרה לקיים בקמפוסים פעילויות חינוכיות נוספות לשם המאבק במתקפות אנטי 

ציונית   - שמית ואנטי-טיציוניות כנגד סטודנטים יהודים וסטודנטים התומכים בציונות. התגובה כנגד פעילות אנ

 צריכה להיות בראש ובראשונה בהובלת הסטודנטים עצמם.  

 

 

 קביעת כללים בדבר הוצאה מההסתדרות הציונית העולמית  -  9 מס׳   החלטה

והעוצמה של התנועה הציונית מושפעת ישירות מהיכולת לחבר למשימה משותפת חלקים רחבים ועמוקים ככל     הואיל 

 היהודי; האפשר בעם  

ובמסגרות שונות של התנועה הציונית התקבלו מידי פעם החלטות כאלו ואחרות המגנות ו/או קוראות להוצאה     והואיל 

 של גורם או גוף כזה ואחר מההסתדרות הציונית העולמית; 



5 
 

בחוקה או  והתהליך של הוצאה מההסתדרות הציונית העולמית הינו תהליך כבד משמעות והוא טרם הוסדר    והואיל 

 בתקנות לביצועה, 

 : על כן מחליט הקונגרס הציוני הל"ח 

מבלי לפגוע בהוראות הקיימות בדבר חברות הפדרציות הציוניות והארגונים הציוניים הבין ארציים בהסתדרות הציונית  

ליך שיקבע  אלא בתה   – העולמית, לא תינקט כל פעולה או יוזמה להוצאה של גורם או גוף מההסתדרות  הציונית העולמית  

 בהתאם להוראות חוקת ההסתדרות הציונית  והתקנות.  ההנהלה נקראת לפעול בהקדם ליישום החלטה זו. 

 חודשים.    24החלטה זו תהיה בתוקף ל  

 

 

 והודעות  הסמכות ,בחירות

 בחירת יו״ר ההנהלה

)א( בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, בוחר הקונגרס הציוני  1 , פיסקא41 -)ה( ו 14בהתאם לאמור בסעיפים 

 . יעקב חגואל   :הל״ח כיו״ר ההנהלה את 

 

 בחירת סגן ומ״מ יו״ר ההנהלה

)ב( בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, בוחר הקונגרס הציוני  1, פיסקא 41 -)ה( ו 14בהתאם לאמור בסעיפים 

 . יזהר הס  :הל״ח כסגן ומ״מ יו״ר ההנהלה את

 

 בחירת חברי ההנהלה 

)ד( בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, בוחר הקונגרס  - )ג( ו1 , פיסקא41 -)ה( ו 14בהתאם לאמור בסעיפים 

 :הציוני הל״ח כחברי ההנהלה המצומצמת את החברים הרשומים מטה, בכפוף לתנאים הבאים

- דרך ארץ- חרות- ביתנו - הקונגרס מסמיך את הוועד הפועל לבחור את חבר ההנהלה מטעם סיעת מזרחי  .1

 .לביא לשם השלמת הרכב ההנהלה

יום מיום נעילת הקונגרס   30בחוקה תוך  2, פיסקא 27הבחירה מותנית בהגשת הצהרה בהתאם לסעיף   .2

 . הל״ח

כחבר הנהלה המכהן בתפקיד יו״ר עולמי של קרן היסוד היא עד יום   גרונדוורגם  אס הבחירה של מר   .3

30.4.2021. 

ן היסוד, יתפטר אחד מחברי  , לקראת בחירת חבר הנהלה שיכהן כיו"ר עולמי של קר30.4.21לאחר   .4

   בחוקה.   )ג( 41/1ההנהלה שנבחרו בהתאם לסעיף 

 

  דהן ,  גאל , סאם ונדוורגגר, תמי גוטליב, רחלי  ריקס-ברץ, מאוריסיו  בלטר, שמעון  אוחיון, סרחיו אדלשטיין

  לובלסקי,  גוסטי  יהושע ברוורמן, סילביו חוסקוביץ, יעקב חגואל ,  יחיאל  וסרמן, יזהר הס,  דינה  האן ,  יצחק 

  סוסנה, גיל סגל, ישי מרלינג, דרור   מורג, אסתר   מור,  סופה  לנדוור ,  שמואל   ליטופ,  יגאל  לוי,  מאשה 

רוזנברג  ,  גלעד  קריב , דוד  קורנפלד,  ג'ק   קופפר, צ'רלס קאופמן,  יפעת  עובדיה לוסקי,  רודה  סמולו  , סילבינה

 .   רונית  שניר,  רועי  שינדלר ,  ירון  שביט ,  מרינה   קוריטני
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 בחירת חברי ההנהלה המורחבת

בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, מסמיך הקונגרס הציוני הל״ח את נשיאות   15בהתאם לאמור בסעיף  

  2, פיסקא 41 -)ה( ו 14הוועד הפועל הציוני לבחור את חברי ההנהלה המורחבת, בהתאם לאמור בסעיפים 

ונגרס ובהתאם ליחסי הכוחות של הסיעות שנקבעו  יום מסיום הק 90בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית. תוך 

על ידי הוועדה המתמדת של הקונגרס הציוני הל״ח. הבחירה מותנית בכך שכל חבר הנהלה יגיש הצהרה  

 . יום מיום נעילת הקונגרס הל״ח  30בחוקה תוך   2, פיסקא 27בהתאם לסעיף 

 

 בחירת נשיא הקונגרס הציוני הל״ח 

הציוני  )א( בתקנות הקונגרס ולפי הצעת נשיאות הוועד הפועל הציוני, בוחר הקונגרס 3בהתאם לאמור בתקנה 

 .הקונגרס הציוני הל״ח כנשיא ירון שביט ב

 

 ה של ההסתדרות הציונית העולמית  / בחירת נשיא 

מסמיך את הוועד  בחוקת ההסתדרות ציונית העולמית, הקונגרס הציוני הל״ח  39 -ו   15בהתאם לאמור בסעיפים 

ה ההסתדרות הציונית העולמית, על סמך הצעת ההנהלה. הבחירה יכולה להתבצע  /הפועל לבחור בנשיא 

 באמצעות הצבעה בכתב בין חברי הוועד הפועל הציוני, בהתאם לתקנות הוועד הפועל הציוני. 

 

 הציוני העליון נשיאת בית הדין פה אחד בעניין   האישור הודעת נשיאות הקונגרס שהתקבל 

לבית הדין הציוני העליון על פועלו לחיזוק העקרונות   הציוני הל״ח מבקש להביע את הוקרתו  הקונגרס  

המשפטיים לקראת הקונגרס ובמיוחד בהחלטת בית   שבאו לידי ביטוי בהליכים ת הדמוקרטיים בהסתדרות הציוני

 בחוקה.   24הדין על פי סעיף 

נר לרגלינו ונפעל ליישמם   אופן ניהל הבחירות וקביעת הצירים , הם  ך בדיקת  החלטת בית הדין והמלצותיו בהלי

 בהקדם. 

 , ר בדימוס, גב' מרים נאו מכבוד נשיאת בית הדין הציוני העליון , נשיאת בית המשפט העליון   הקונגרס מבקש 

 עד לקונגרס מן המניין הבא.  להמשיך ולכהן  

 

 הסמכת הוועד הפועל הציוני לתקן חוקה

בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, מסמיך הקונגרס הציוני הל״ח את    1, פיסקא 64ם לאמור בסעיף  בהתא

 הוועד הפועל הציוני לדון ולהחליט בתיקוני חוקת ההסתדרות הציונית העולמית. 

 

 בחירת פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית ומ״מ פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית 

בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית ולפי הצעת נשיאות   54 -ו  53, 15(, 1)ה14בהתאם לאמור בסעיפים 

הקונגרס הציוני הל״ח, מסמיך הקונגרס הציוני הל״ח את הוועד הפועל הציוני לבחור בפרקליט ההסתדרות  

יום מסיום הקונגרס. בחירה זו תתבצע    90הציונית העולמית ובמ״מ פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית, תוך 

הוועד  ת ( בתקנו9)18אמצעות עריכת הצבעה בכתב בין חברי הוועד הפועל הציוני, בהתאם לאמור בתקנה ב

 הפועל הציוני. 
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 מבקר/ת ההסתדרות הציונית העולמית 

( בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, בוחר הקונגרס הציוני הל״ח כמבקר  1)ה 14בהתאם לאמור בסעיף  

 . סטיבן סתיו ההסתדרות הציונית העולמית את מר 

 

 בחירת עמיתי כבוד 

   - )ו( בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, בוחר הקונגרס הציוני הל״ח ב3, פיסקא 32בהתאם לאמור בסעיף  

אהרן  , חיה כהן,  אשיהו וולשטיין י, וויליאם )ביל( הס, קארול גולדינג  ,דוד בן נאה , מואיז אמסלם

 .כעמיתי כבוד  אוולין סומר  , רוברטו מוניוז, יואל מאיירס  ,  ליבובסקי 

 

 

 סיכום ועדת המשנה בענייני חוקה ותקנות  –הקונגרס מטעם נשיאות  הודעה 

 מודיעה בזה למליאת הקונגרס על סיכום ועדת המשנה בענייני החוקה והתקנות:  הקונגרס נשיאות  

הראשון   , במושב( 2עד הפועל ל'ח )ו וב שהובאו לדיון בוועדת החוקה יועברו לדיון והצבעהההצעות   . א

 . כמובן ומגיש ההצעה יכול למשוך אותה בכל עת. בשנה הבאה שיתקיים 

בכל  ני תקציב וכספים )״וועדת הכספים״(: ההנהלה תפעל לעניין תיקון תקנון הוועדה המתמדת לעניי . ב

שעליה החלה העבודה של הצוות המקצועי בתיאום  ההצעה  וועדת הכספים לפי הקשור להצעה לתקן את תקנון  

הצבעה  בא לעם היו"ר היוצא של וועדת הכספים, ויחול עקרון הרציפות בפעולות חקיקה. ההצעה הסופית תו

ההסתדרות   על מנת שתקציב  2021הפועל הציוני עד לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר  בין חברי הוועדנדום ררפב

 . החדש יובא לאישור בהתאם לתקנון  2022 הציונית העולמית לשנת

 

 

 

 בחירת חברי הוועד הפועל הציוני ומ״מ חברי הוועד הפועל הציוני

בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, בוחר הקונגרס הציוני הל״ח כחברי   32 -)ה( ו 14בהתאם לאמור בסעיפים 

 .  הוועד הפועל הציוני וממלאי מקומם 

 הרשימה תפורסם בהקדם. 


