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  ؤتمر الصهيوينامل
  1972الثامن والعشرون 

  
  

  احملتويات
  

  الباب األول
  التقارير املرفوعة إىل املؤتمر عن الفترة

  1971) سبتمبر(ـ أيلول  1968) يناير(كانون الثاين 
  

  القسم األول
  

  صفحة    
 3    تركيب الهيئات املكونة للمنظمة الصهيونية

  25    دائرة التنظيم واإلعالم
 53    دائرة الهجرة واالستيعاب

  77    دائرة هجرة الشبيبة
  89    دائرة االستيطان الزراعي

  109    رة الشبيبة والرواددائ
  135    دائرة التربية والثقافة يف الشتات

  147    وراتية يف الشتاتدائرة التربية الت
  167    دائرة العالقات اخلارجية

  171    مؤسسة بياليك
  181    احملفوظات الصهيونية املركزية

  199    مكتب الصحافة والعالقات العامة
  209    دائرة املوظفين
  215    قسم املبعوثين

  221    مكتب األبحاث االقتصادية واالجتماعية
  225    مكتب البحث عن األقارب املفقودين

  231    احملفوظات العامة
  233    دائرة النشر يف الوكالة اليهودية

  241  .  قسم اخلدمات
  

  قسم الثاينال
  

  245    الكيرن هايسود ـ النداء اإلسرائيلي املوحد
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  255    النداء اإلسرائيلي املوحد يف إسرائيل
  257    الصندوق القومي اليهودي

  
  الثالثقسم ال

  
  271   التقرير املايل من اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية

  283    اللجنة الدائمة للميزانية واملال
  284    تب الشركات والتوظيفات املاليةمك

  286    النشاط القانوين
  

  باب الثاينال
  اتاجللس

  
  289    )ستينوجرايف(تقرير خمتزل 

  291  موعد االنعقاد ) أ(  
  291  املندوبين  حتديد عدد) ب(  
  293  نظام االنتخابات ) ج(  
  295  دية ممثلو اجلاليات واملنظمات اليهو) د(  
  295  مشتركون دون حق التصويت ) هـ(  
  295  توزيع املقاعد بحسب الكتل ) و(  
  296  عدد املندوبين يف املؤتمرات السابقة ) ز(  

  305    قائمة أعضاء املؤتمر الصهيوين السابع والعشرين
  318    27/1/1972املندوبون الذين استقالوا قبل 

  318    أعضاء املؤتمر دون حق التصويت
  327    مكتب املؤتمر

  
  لسة األوىلاجل

  ، مساء1972) يناير(كانون الثاين  18الثالثاء، 
  

  329    أبينكوس يفتتح املؤتمر. يس للرئا
  330    كلمة رئيس الدولة السيد زاملان شازار
  332    حتية تيدي كوليك رئيس بلدية القدس

  333    حتية احلاخام يتسحاق نسيم
  334    تهان للمؤتمر

  337    بينكوس، ررئيس اللجنة التنفيذية. الشعب اليهودي واحلركة الصهيونية ـ حتديات ومهام، حماضرة آرييه ل
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  اجللسة الثانية
  ، صباحاً 1972) يناير(كانون الثاين  19األربعاء، 

  
  350    وشيه لنداو، رئيس حمكمة املؤتمرتقرير عن تركيب املؤتمر الصهيوين الثامن والعشرين يقدمه القاضي م

  356    الدكتور أهرون تسفارجباوم، املستشار القانوين للجنة التنفيذية، يقدم تفصيل توزيع املقاعد
  362    بينكوس . أ. إجمال يقدمه الرئيس ل

  363    انشل رايس، رئيس اجمللس الصهيوين العام بالوكالة، يقدم اقتراحاً النتخاب رئاسة املؤتمر
  364    حول امتناع احلركة الصهيونية املستقلة

  365    ـ وزير املالية بنحاس سابير رصيد اإلجنازات ومهام املستقبل
  378    دولتسن. نظمة الصهيونية العاملية خالل السبعينات ـ حماضرة آرييه لمهام وحتديات أمام امل

  
  

  ثةاجللسة الثال
  ، بعد الظهر1972) يناير(كانون الثاين  9األربعاء، 

  
      الشعب اليهودي واحلركة الصهيونية ـ حتديات ومهام: نقاش يف موضوع

  391   )سابير. بورج، ي. نيومان، ي. هيشل، ع. ي. أ(  
  418    اخلامس والثمانيناالحتفال بعيد ميالد دافيد بن ـ جوريون 

  419    موشيه ريفلين
  420    دافيد بن ـ جوريون

  
  لسة الرابعةاجل

  ، مساء1972) يناير(كانون الثاين  19األربعاء، 
  

  427    انتخابات اللجنة الدائمة
      الشعب اليهودي واحلركة الصهيونية ـ حتديات ومهام: ش يف موضوعمواصلة النقا

  428  ) كول. جورين، م. يدلين، ش. أ(  
  

  اجللسة اخلامسة
  ، صباحاً 1972) يناير(كانون الثاين  20اخلميس، 

  
      الشعب اليهودي واحلركة الصهيونية ـ حتديات ومهام: وضوعواصلة النقاش يف مم
  446   )يجلوم. كوتشوفيفسكي، ر. رفائيل، ب. جولدشتاين، ي. شابيرا، ي. ي(  

  453    رئيس املؤتمر يقدم اقتراحاً جلدول األعمال
454    اقتراح أقلية حليروت هتساهر
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  لسة السادسةاجل

  ، بعد الظهر1972) يناير(كانون الثاين  20اخلميس، 
  

  493    الصهيونية ـ حتديات ومهام الشعب اليهودي واحلركة: مواصلة النقاش يف موضوع
    )بوبكا. شوفال، ب. ميمي، ز. الياشار، أ. تسور، أ. ي(  
  489    بينكوس، حول مناقشات الرئاسة ومقترحاتها. أ. ل

  
  اجللسة السابعة

  ، مساء1972) يناير(كانون الثاين  20س، اخلمي
  

  492    الرئيس يعقوب تسور: حول تشكيل جلان املؤتمر
  493    الشعب اليهودي واحلركة الصهيونية ـ حتديات ومهام: مواصلة النقاش يف موضوع

    )حزان.بيجن، ي. م(  
  507    استعراض جولدا مئير، رئيسة احلكومة 

  
  اجللسة الثامنة

  ، مساء1972) يناير(كانون الثاين  22السبت، 
  

      وين األولاالحتفال بذكرى اليوبيل اخلامس والسبعين للمؤتمر الصه
  516  الدكتور يسرائيل جولدشتاين   
  518  الوزير يجئال آلون   

  
  التاسعة لسةاجل

  بعد الظهر ،1972) يناير(كانون الثاين  23، األحد
  

  532    إسرائيل، الصهيونية والتربية اليهودية يف املنفى ـ حماضرة حاييم فينكلشتاين
  538    احلركة الصهيونية والتثقيف باليهودية ـ حماضرة موشيه كرونا

  545    نقاش يف التربية والثقافة يف املنفى
  حميتوفسكي، . مارفين، أ. يوتان، م. شوشانا، د. شيفتون، ي. ل. بالنكفيلد، س. كرونتيس، أ. ل. أ(  

  فيلر، . م. تسيموكي، أ. سفيدور، أ. رابينوفيتش، م. بريمر، د. س، بسيف. سيتون، أ. دكوس، مار. س  
  )تسحوري. فريدمان، ش. م  

  

  
  لسة العاشرةاجل

  ، مساء1972) يناير(كانون الثاين  23األحد، 
  

  580    مواصلة نقاش التربية والتعليم يف املهجر
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    )هرتسوج. ح(  
  584    بطولة يهود الدول العربية ـ حماضرة وزير الشرطة شلومو هيلل

  596    انتهاء املداوالت يف التربية والتعليم ـ كلمة حاييم هزاز
  

  اجللسة احلادية عشرة
  ، صباحاً 1972) يناير(كانون الثاين  24االثنين، 

  
  600    إنهاء البحث يف موضوع الشعب اليهودي واحلركة الصهيونية ـ حتديات ومهام

  ليكط،  . سولبي، ي. آرتسي، ي. يعقوبسون، ي. لفنبرج، ن. أدلسون، ش. كيرم، هـ. كبالن، م. توكر، م. أ(  
  )حنزين. أبشتاين، م. هيمان، س  . ش

  

  
  اجللسة الثانية عشرة

  ، بعد الظهر1972) يناير(كانون الثاين  24االثنين، 
  

  637    عن إلغاء دعوة ناحوم جولدمان: الرئيس مناحم زمبروفسكي
  637    بدء النقاش يف الهجرة واالستيعاب

    )شمير. بالفاشفيلي، م. بيليد، ر. كيرشبلوم، ن. م(  
  659    حديث الرئيس عزرا شابيرا عن الصندوق التأسيسي

  662    حماضرة الدكتور أفنير شاكي عن مشاكل اجملتمع يف إسرائيل
  670    استمرار النقاش يف شؤون الهجرة واالستيعاب

    )طلجافكر. أورن، أ, ليفي، أ. ف. دجيان، ل. جوالن، أ. دوف بيرجمان، ن. شيرمان، ي. زملانسون، ي. أ(  
  

  اجللسة الثالثة عشرة
  ، مساء1972) يناير(كانون الثاين  24االثنين، 

  
  686    نقاش يف نضال يهود االحتاد السوفييتي

  سفيتشينسكي، . شتوركفيتش، ف. زيلبرمن، أ. جمريالشفيلي، د. زند، ي. فيلدمان، م. اتنجر، أ. ش(  
  )هلبرين. كامينسكي، ر. ليفين، س. جيتلسون، ف. حبكين، أ. د 

  

  
  اجللسة الرابعة عشرة

  ، صباحاً 1972) يناير(كانون الثاين  25الثالثاء، 
  

  711    شؤون الهجرة واالستيعاب ومشكالت اجملتمع يف إسرائيلنقاش يف نهاية ال
  بيرس، . نسيم، ب. كيسيه، أ. ليط، ي. شبرلنج، أ. ملدفسكي، د. بينكوس، م. ل. يوسفطال، أ. لندي، س. ط(  

  )بينتو. م 
  

728    بينكوس على النقاش .ل. رد رئيس اللجنة التنفيذية أ
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  اجللسة اخلامسة عشرة

  ، بعد الظهر1972) يناير(كانون الثاين  25الثالثاء، 
  

  740    كلمة افتتاحية ملردخاي بار ـ أون: اجليل الشاب يف احلركة الصهيونية
  751    نقاش يف دور الشباب يف احلركة الصهيونية

  شارون، . ميتلبرج، ش. فرانك، د. تسفي ناريا، جـ. دفوئي، م. كوبر، م. بحبوط، جـ. جوردون، ش. أ(  
  تسرويا، . ميليكوفسكي، ش. شوسترمان، ر. عتسمون، ف. نازي، مأشك. بن ـ نون، ل. بالنش، ي. م 
  )جوفكين. هيس، م. ي 

  

    
  اجللسة السادسة عشرة

  ، مساء1972) يناير(كانون الثاين  25الثالثاء، 
  

  792    مواصلة النقاش يف موضوع الشباب يف احلركة الصهيونية
    )بينكوس. ل. أجلرود، أ. سوالن، س. كستنر، ن. لرر، م. كارين، ب. بولك، ب. أ(  

  805    استعراض سياسي لوزير اخلارجية آبا أيبن
  

  اجللسة السابعة عشرة
  ، صباحاً 1972) يناير(كانون الثاين  26األربعاء، 

  
  818    تقرير رئيس جلنة هجرة الشبيبة السيد شلومو أريئاف

  821    لسيدة روزمتسكين تقدم قرارات جلنة هجرة الشبيبةا
  

  منة عشرةاجللسة الثا
  بعد الظهر، 1972) يناير(كانون الثاين  26، ربعاءاأل

  
  824    تقرير جلنة امليزانية والصناديق املالية ـ احلاخام بنحاس روزنباوم

    )روزنباوم .دروبس، ب. سيتون، م. بن ـ نون، د. ليفين، ي. بينكوس، هـ. أ. تافين، ل. أ. ي(  
  831    تقرير جلنة العالقات بالعامل الصهيوين املنظم ـ الدكتور ماكس نوسباوم

  
  اجللسة التاسعة عشرة

  ، مساء1972) يناير(كانون الثاين  26األربعاء، 
  

  837    رئيس اجللسة هيرمان فايسمان يفتتح اجللسة
  838    يعقوب تسور يقدم تقرير الصندوق القومي

  841    حماضرة وزير الدفاع موشيه دايان
  851    الدكتور رعنان فايتس يعرض االستيطان
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    )كوهن. هيلفرين، ش. بن ـ إلياهو، ع. راينز، ش. رونين، ي. ي(  
  861    قرارات جلنة االستيطان ـ يسرائيل بنحاسي

    )زوسمان. فايتس، ي. مئير، ر. فايسمان، ل. هـ(  
  

  اجللسة العشرون
  ، صباحاً 1972) يناير(كانون الثاين  27اخلميس، 

  
  867    قرارات جلنة الهجرة واالستيعاب ـ الدكتور حنان حنيئيل

  875    كرونيتس. ل. قرارات جلنة شؤون التربية والثقافة ـ الدكتور أ
  877    ناقشة شؤون التربية والثقافةم
  روزتي، . شميدمان، م. تسفارجباوم، ي. أفيجاد، أ. تسور، ب. بينكوس، ي. أ. كرونيتس، ل. رابينوفيتش، أ(  

  )جايكوبسون. بدر، ش. ي 
  

  883    ملشكالت االجتماعية ـ شلومو ديريخقرارات جلنة ا
  888    مناقشة القرارات

    )عميدرور. سفيدور، ت. بينكوس، م. أ. طوبيا، ل. ديريخ، ب. م(  
  

  العشرونواجللسة الواحدة 
  الظهر، بعد 1972) يناير(كانون الثاين  27اخلميس، 

  
  898    مواصلة نقاش قرارات جلنة املشكالت االجتماعية

    )بينكوس. أ. كوهن، ل. ديريخ، د. عميدرور، ش. ت(  
  906    قرارات جلنة االحتادات الصهيونية ـ بيي شناك

    )شنكر. سيمون، أ. بن نائيه، ج. إيالتي، د. تسور، ن. بيك،ي. ت(  
  915    قبول االحتاد الصهيوين يف باراجواي يف املنظمة ـ شموئيل كورتس

  
  اجللسة الثانية والعشرون

  ، مساء1972) يناير(ين كانون الثا 27اخلميس، 
  

  917    كلمة إلحياء الذكرى يلقيها باروخ فاينشتاين: لذكرى الغائبين
  921    قرارات جلنة الشبيبة والطلبة ـ الدكتور ليو ديزندروك

    )بينكوس. أ. كوبر، ل. أفيدان، ج. بورنشتاين، د. كالينر، ح. كوتلوفيتش، م. نينكلمان، ر. ي(  
  935    مشروعات قرارات اللجنة السياسية ـ اللورد جانر

    )ماركوس. سبنيامين، . بدر، م. بينكوس، ن. أ. بيجن، ل. م(  
  948    مشروعات قرارات جلنة اإلعالم ـ باروخ فاينشتاين

  بن أليشر، . فريدريخ، أ. شابيرا، ش. زمبروفسكي، ع. أيشون، ت. بينكوس، م. أ. جوتهيلف، ل. ي(  
  )بريمر. كالينر، ب. فرويند، م. شتاين، مأف. زكلر، أ. فرانك، أ. عزريئيل، ج. أ 

  

  966    انتخاب حمكمة املؤتمر
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  967    انتخاب أعضاء اجمللس الصهيوين العام
  

  ذكرى موتى شعب إسرائيل
  

  977    ليفي أشكول، رئيس احلكومة ورئيس دائرة االستيطان
  978    أعضاء اللجنة التنفيذية ووزراء احلكومة

  985    أعضاء اجمللس الصهيوين العام وأعضاء الكنيست
  989    مندوبو املؤتمرات الصهيونية

  991    شيطون قدامىن
  995    أدباء ومفكرون

  998    املاألنصار من شعوب الع
  999    عاملون ونشيطون من داخل املعسكر الصهيوين

  
  
  

  الباب الثالث
  قرارات املؤتمر

  
  1019    يا السياسيةأ ـ القضا

  1022    ب ـ املنظمات الصهيونية القطرية
  1026    ج ـ القضايا القانونية

  1027    د ـ اإلعالم والقضايا الفكرية
  1031    هـ ـ العالقات بالعامل اليهود املنظم

  1032    و ـ الهجرة واالستيعاب
  1037    ز ـ هجرة الشبيبة

  1039    ح ـ االستيطان وتطوير األراضي
  1040    ط ـ مشكالت اجملتمع يف إسرائيل

  1043    ي ـ الشبيبة والطلبة
  1048    ك ـ التربية والثقافة يف املنفى

  1052    ل ـ امليزانية
  1053    م ـ صناديق املال

  1056    ن ـ االنتخابات
  

  الفهارس
  

  1069    فهرست اجلداول
  1071    فهرست اخلطباء
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  1089    فهرست املواضيع
  1089    فهرست عام

  
  
  

 


