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   2020  נובמבר   –   פ"א , התש( משאל חברים   – )תיקון  חוקת מפלגת העבודה הישראלית  

 לחוקה יבוטל, במקומו יבוא:   218סעיף   .1 משאל חברים 

עמדה על הפרק שאלה בעלת חשיבות מיוחדת ניתן יהיה ביוזמת  א.  218"

והסיעה בכנסת,   המפלגה  הנהלת  עם  בהתייעצות  המפלגה,  להביאו יו"ר 

; הנהלת המפלגה תאשר תקנון  להכרעה במשאל חברים בין חברי המפלגה

 לקיום משאל כאמור. 

 

רשימה מאוחדת 

של מפלגת  

העבודה עם  

מפלגה או מפלגות  

 אחרות 

, יו"ר המפלגה באישור ההנהלה יהיה רשאי לקבוע את מיקום נציגי המפלגה  .2

יו"ר   כגון שריון  נציגים משוריינים,  בתוך הרשימה    ,ושריון מזכ"ללרבות 

המשותפת, וזאת בהתחשב במרכיבי הרשימה המשותפת, במשא ומתן עם 

נציגי   במיקום  המגדרי,  בהרכבה  המשותפת,  ברשימה  הגורמים  שאר 

את   להגביר  ובמטרה  במפלגה  שיתקיימו  המקדימות  בבחירות  המפלגה 

מה  סיכויי המפלגה לזכות במירב קולות המצביעים לטובת המפלגה והרשי

 . המשותפת

 

ית תהליכי  יהתל

הבחירות 

 הפנימיים

למרות האמור בחוקה ובכל דין מדיניה הפנימיים של המפלגה, יתרת הליכי    .3

ולרשימה  ליו"ר  ותפקידים במפלגה, למעט  הבחירות הפנימיים למוסדות 

לכנסת בהתאם לתקנוני הבחירות המאושרים יותלו עד לאישור ההנהלה  

 , לפי המוקדם.36- יום מיום כינונה של הממשלה ה  60לחידושם או עד חלוף  

 

  .  24-לתיקון חוקה זה תוקפו עד ליום הבחירות לכנסת ה 2סעיף   .4 קףתו

הוראותיו של תיקון חוקה זה יגברו על כל הוראה סותרת בדיניה הפנימיים    .5 מעמד 

תקנון הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית של המפלגה לרבות  

 .24-לכנסת ה

 

 דברי הסבר 

 1סעיף  

אשר דן, בין היתר, במעמדם    מיכאלי נ' פרץ  67555-11-20בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בה"פ  

הן בהיבט האידאולוגי    -של כלל חברי המפלגה בסוגיות עקרוניות ומיוחדות אשר על סדר יומה של המפלגה  

מפלגה לדון בנושאים  מוצע בזאת לתקן את חוקת המפלגה כך שתאפשר לחברי ה  - מפלגתי  - הן בהיבט הפנים

 אלה ולקבל החלטות בהתאם להצעת יו"ר המפלגה ובהתייעצות עם סיעת המפלגה והנהלתה.  
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 2סעיף  

מפלגה לנהל משא ומתן עם רשימות אחרות ולקבוע את מיקום נציגי המפלגה בתוך רשימה  הסמכת יו"ר ה

   .משותפת עם מפלגות אחרות

 3סעיף  

בתקופה הקרובה, תהליכי הבחירות הפנימיים במפלגה מותלים עד אחרי  על מנת להמנע מבחירות פנימיות  

 שתוקם הממשלה הבאה או עד שתחליט אחרת ההנהלה.


