הוועידה הארצית השנתית ה 45
יום שני  ,0216102.4 -ב' בתמוז ,תשע"ד
החלטות הוועידה

הוועידה מחליטה:
באשרה מחדש את ערכי הליבה החברתיים ,הציוניים והליברליים של קהילת יוצאי
מרכז אירופה ,קוראת הוועידה לנשיאות הארגון ולהנהלתו ,לסניפים ,לחברי
הוועדות ולפעילים ,לגופים השלובים ולכלל חברי הארגון:
 1.להמשיך לתמוך בחיזוק אופייה הציוני והדמוקרטי של החברה בישראל 1על בסיס
ערכי הליבה של האבות המייסדים ולהשמיע קולנו בנושאים אזרחיים/חברתיים,
בעלי חשיבות עקרונית וערכית;
 10לפעול למען חברה מתוקנת ,מינהל תקין ,שלטון החוק וטוהר מידות בשם
הארגון והקהילה ולהשתתף יחד עם ארגוני ה'חברה האזרחית' במאבק על
שמירת החוק ואכיפתו ללא משוא פנים;
 10להעמיק את ערך ההתנדבות ולהטמיע אותו בקרב חברי הארגון ובקהילה 1בכך
נחזק את היסודות לעתיד בר קיימא למפעלים החברתיים של הארגון ולפעילות
להנחלת מורשתנו הציונית והחברתית למעגלים נוספים בחברה הישראלית תוך
קריאה לשוויון בנטל;
 14לפעול להרחבת הפעילויות של רשתות בתי ההורים ,המפעל לעזרה הדדית
הסניפים ובקרב כלל חברי הקהילה;
 15על פי המסורת היהודית" :והדרת פני זקן" 1להמשיך לטפח ולכבד את דור
ההורים בביקורי בית ,בשיחות טלפון ובסיוע לכל צרכיהם ,הן בביתם הפרטי,
כמו גם בבתי ההורים 1לשים דגש מיוחד על פעולות הסיוע והתמיכה בחברינו
הקשישים והעריריים;
 16מתוך מחויבות לדורות הוותיקים ובשאיפה לשלב את ההמשך בפעילויות
הארגון ,להגביר את המאמצים לצירוף חברים לארגון מבני דורות ההמשך
בריכוזים העירוניים וביישובים ברחבי הארץ ,בחיזוק הקשר עם תנועות
ההתיישבות ולפעול למען מינוף הארגון והגופים השלובים ,פיתוחם והתאמתם
למציאות הגלובלית המשתנה;
 17מינוף הארגון ופיתוחו 1לקיים דיון פתוח בסניפים ,בנשיאות ובוועדות
הרלבנטיות ,בהמלצות הבדיקה הארגונית המתבצעת בימים אלה 1לגבש את
המסקנות וההמלצות לכלל תכנית פעולה שיסוכם עליה ולדאוג להטמעתה;
 18להמשיך ולפעול בנושאי שימור המורשת של יוצאי מרכז אירופה 1להעמיק
ולהנחיל מורשת זאת בקהילה ובחברה הישראלית ,תוך הפעלת מכלול האמצעים
והשותפויות ההולמים מטרה זו;
 19הועידה מברכת את ממשלת ישראל על החלטתה לגבש תכנית לאומית לסיוע
לניצולי השואה 1עם זאת קיימת עדיין קבוצה גדולה באוכלוסיית ניצולי השואה
בישראל ,ביניהם רבים מיוצאי מרכז אירופה שאינם זכאים ,חרף עברם ,נכותם
וגילם המופלג ,לתמיכה חודשית בגין נזקי בריאות ורדיפה ע"י הנאצים 1אנו
קוראים לכנסת לחוקק בהקדם חוק שיאפשר למי שאינו זכאי לקבל פיצוי כאמור
בשל כך שאחר את המועד לפניה ישירה לגרמניה ואינו זכאי לקבל פיצוי ממשרד
האוצר ,לקבל פיצוי הולם שיאפשר לניצולים לחיות את חייהם הבוגרים בכבוד
במדינת ישראל;

