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1897, הקונגרס הציוני הראשון-התחיל  בזכותו הכל

1897הקונגרס הציוני הראשון בבאזל בשנת  1860-1904בנימין  זאב הרצל 



(1898)כה אמר הרצל בקונגרס הציוני השני 

שום כברת ארץ על פני האדמה לא  "

הרבו לחמוד אותה כמו את ארץ  

וכל כך הרבו העמים  , ישראל

שמרוב השקיקה  , להשתוקק אליה

על  ... הלוהטת היא חרבה ויבשה

שעכשיו צומח בה כל כך , קרקע זו

צמחו אידיאות בשביל כל  , מעט

ודווקא משום כך לא יוכל  . האנושות

,  שקיימת זיקה, שום אדם להכחיש

בין עמנו לבין  , שלא תפקע לעולם

1949הובא לקבורה מוינה בשנת . הר הרצל בו טמון הרצל."הארץ הזאת



המוסדות הלאומיים 

העולמיתההסתדרות הציונית•

.  כארגון גג לגופים הציוניים, בבאזל1897הוקמה בשנת 

הסוכנות היהודית לארץ ישראל•
.ע"הצכזרוע המבצעת של , 1929הוקמה בשנת 

קרן קיימת לישראל  •
.  עוסקת בגיוס כספים לרכישת קרקעות. 1901הוקמה בשנת

קרן היסוד •
.עוסקת במגביות ובגיוס כספים למשימות לאומיות. 1920הוקמה בשנת 



ירושלים  -בניין המוסדות הלאומיים

.בירושלים, נמצא בשכונת רחביההבנין

1935הבנייה הסתיימה בשנת 



2020-ח"הלשיטת הבחירות לקונגרס הציוני 

.  הקונגרס מתכנס כל חמש שנים בישראל•

:אזורי הבחירה של הצירים הם •

.הצירים יבחרו על פי תוצאות הבחירות לכנסת: ישראל•

.  צירים על כל חבר כנסת2-לככל מפלגה ציונית זכאית 

אלף שהתפקדו לפדרציה הציונית מצביעים לאחת מהרשימות  123:ב"ארה•
.  ההצבעה באינטרנט. שאושרה על ידי ועדת הבחירות המרכזית

הסכם בין הסיעות וחלוקת המנדטים בהתאם : שיטות בחירה שונות: שאר הארצות•
.למכסה שאושרה על ידי ועדת הבחירות המרכזית או בחירות



הרכב הקונגרס הציוני

199, ישראל
38%

152, ב"ארה
29%

173, יתר הארצות
33%

. 524המספר הכללי של הצירים הוא 

. הצירים מייצגים את כל הפדרציות הציוניות בעולם

הפדרציות כוללות את הבריתות  

(  שהן שלוחות של המפלגות בישראל)
. ואת הזרמים הדתיים  והארגונים העולמיים

התפלגות  הצירים  לפי אזורי בחירה 



ההרכב הפוליטי של הקונגרס

ארגונים
בתי כנסת אורתודוכסים  •

רפורמים  •

קונסרבטיבים  •

אמונה  , ת"נעמ, ו"ויצ•

קונפדרציה  •

הדסה  •

הפדרציה הספרדית   •

בריתות
ליכוד עולמי  •

–יהודי בית –מזרחי •
הימין החדש  

הקודש-ארץ •

עבודה  •

מרכז  •

ארצנו  -מרץ•

ס עולמי  "ש•



סמכויות הקונגרס
התוויית מדיניות ההסתדרות הציונית

(יעדי פעולה ותקציב)

:  בחירת מוסדות ההסתדרות הציונית

ר ההנהלה הציונית"יו•

(  תיק ובלי תיק)חברי ההנהלה הציונית 35•

.  מתוך צירי הקונגרס, חברי הועד הפועל הציוני187•
.   הוועד הפועל מתכנס אחת לשנה בין קונגרס לקונגרס

מבקר •

נשיא בית הדין הציוני  •
בבזלהקונגרס הציוני  



ועדות הקונגרס  

ישראל היא בית •

חינוך וחינוך לעברית  •

ישראל והתפוצות ערבים זה לזה  •

לא לתת לאנטישמיות להרים ראש שוב •

חינוך ציוני לדורות הבאים  •



סדר היום של הקונגרס הציוני

’יום ד

21/10/20

16:00-18:00

ישיבת הועדות לדיון בהצעות

רבי שיח  

ל כוכבי  "הרצאת הרמטכ

'יום ג

20/10/20
16:00-24:00

דבר נשיא המדינה

,  וראש הממשלה

בחירות להנהלה הציונית  
ולמוסדותיה  

'יום ה

22/10/20

16:00-19:00

הצבעה במליאה על 
הצעות ההחלטה

בחירת חברי הועד 
הפועל הציוני



תחומי פעולה–ההסתדרות הציונית 

העמקת המודעות והחינוך הציוני בישראל  1.
(ארצות18-שליחים חינוכיים ב200)ובתפוצות 

עידוד עלייה  2.

חיזוק ההתיישבות3.

הסברה ומאבק                                               4.
באנטישמיות



הצעות  ההחלטה של הקונגרס                                        

הוצעו מראש על ידי נציגי הסיעות לפני הקונגרס  •

של נשיאות הוועד הפועל הציוני  בועדהונדונו מויינו•

אושרו על ידי הנשיאות והובאו כהצעות החלטה לדיון                                          •
בחמש וועדות של הקונגרס  

ישראל והתפוצות                       , השפה העברית, ישראל: חמש הוועדות הן•
חינוך ציוני, אנטישמיות

(22.10)היום האחרון של הקונגרס , ההצבעה על ההחלטות תהיה ביום חמישי•

(סימולטני)ספרדית , צרפתית, אנגלית, הוועדות יתקיימו בשפות עברית•



מחלקות ההסתדרות הציונית  

מחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות•

המחלקה לעידוד עליה•

המחלקה לפעילות בתפוצות  •

המחלקה למפעלים ציוניים  •

החטיבה להתיישבות•

מערך לשירותים רוחניים בתפוצות•

הארכיון הציוני המרכזי•

מרכז הרצל•



תקציב ההסתדרות הציונית

נפרדה ההסתדרות  2010בשנת •
הציונית מהסוכנות היהודית והפסיקה  

.להיות מתוקצבת על ידיה 

ל"הקקהמקור העיקרי לתקציבה הוא •

תקציבים נוספים מגיעים ממשרדי •
הממשלה השונים ומנכסי המוסד

תקציבה של ההסתדרות הציונית  •
מיליון דולר  36-הוא כ2020לשנת 

ל"מיליון כהקצבה  מקק22-מתוכם כ

1901סמלה של הקרן הקיימת מאז שנת–הקופסא הכחולה 



תודה רבה  

על ההקשבה

להתראות בזום


