כ"ד טבת תשפ"א
 80ינואר 0802
צירות וצירי הוועידה העשירית,
הנדון :הזמנה לכינוס הועידה העשירית של מפלגת העבודה הישראלית
ודרכי ההצבעה בצל המגבלות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה
הריני להזמינכם לישיבת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה.
----בשל איסור ההתקהלות הקבוע בדין ,לא תתאפשר ישיבת ועידה כמקובל ,ולכן ,מתוך רצון לאפשר
את יישום עקרונותיה הדמוקרטיים של המפלגה ,תיעשה ההצבעה מרחוק באמצעים דיגיטליים או
במוקד הטלפוני (ההצבעה הנה גלויה בדומה לכינוסי ועידה רגילים)  .הודעה בדבר דרכי ההצבעה
תישלח לחברי הוועידה באמצעות הטלפונים הניידים וכתובות המייל המעודכנים במפלגה בטרם
כינוס הוועידה ,ותפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.
ההצבעה תתקיים ביום רביעי  , 22.82.0802בין השעות  20:88עד .20:88
סדר יומה של ישיבת הוועידה העשירית :
 .2היערכות לבחירות לכנסת ה:02-
 .2חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה) תיקון – תקנון הבחירות לבחירת יושב
ראש מפלגת העבודה הישראלית.
 .0חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה) תיקון  -תקנון הבחירות לרשימת
מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה – 02-התשפ"א  0802והוראות שונות.

דברי הסבר
כהיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה ,02-לרבות המועד האחרון להגשת רשימות לכנסת
אשר יחול ביום  ,82.80.0802תתבקש הוועידה לאשר את ההצעות הנוגעות לתקנוני
הבחירות ליו"ר ולרשימה לכנסת ,וכן את הקפאת הבחירות הפנימיות במפלגה לכל שאר
המוסדות והתפקידים לאחר חלוף  08ימים מיום כינונה של הממשלה ה ,20-ובהתייחס לכך
כי אנו נמצאים בעיצומה של מערכת הבחירות הכלליות לכנסת.
תקנוני הבחירות המוצעים ליו"ר ולרשימה יפורסמו במלואם באתר האינטרנט של הוועידה
לפני כינוס הוועידה ובמסגרתם יפורטו כל ההוראות הרלוונטיות.

מפלגת העבודה הישראלית
חרוץ  6תל אביב; טל' ,23-6063626 :פקס'23-6063622 :

המועדים העיקרים המוצעים בתקנונים הנם בהתאם לטבלה המצ"ב:
נושא
אישור התקנון בוועידה
פתיחת רישום להגשת מועמדות
פרסום ספר בוחרים א' למועמדים ובדיקת
היכללות בספר באתר המפלגה
מועד אחרון לערעורים בהתאם לסעיף 41
לתקנון
סגירת ספר הבוחרים  -סופי
מועד אחרון להגשת מועמדות ליו"ר
ולרשימה*
מועד הבחירות ליו"ר  -סבב א'
מועד הבחירות ליו"ר  -סבב ב'
בחירות לרשימת המפלגה
הצגת רשימת המועמדים הסופית בוועידה,
ואישור ההסכמים להתמודדות משותפת עם
מפלגות/רשימות/תנועות נוספות (ככל
שיהיו כאלה).
הגשת רשימת המועמדים לוועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה41-

תאריך
13.1.21
14.1.21
14.1.21

שעה
12:00-17:00
10:00
13:00

17.1.21

13:00

19.1.21
22.1.21

17:00
14:00

24.1.21
28.1.21
1.2.21
3.2.21

4.2.21

*מי שיתמודד ליו"ר ולא נבחר ,תתאפשר הגשת מועמדותו לרשימה במועד מאוחר יותר כפי שיפורט בתקנון.

בראש ועדת הבחירות יעמוד השופט בדימוס יעקב שמעוני .הבחירות הנן בחירות חשאיות
ואישיות .בית המשפט המחוזי קבע ביום  82.82.0802כי הבחירות המקדימות ליו"ר
ולרשימה יתקיימו בקרב כלל חברי המפלגה ,והמפלגה נערכת ומתארגנת בהתאם .יצוין כי
הוגש ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון וצפוי להתקיים דיון ביום חמישי
 ,22.82.0802ולכן ככל שהערעור יתקבל הגוף הבוחר יורכב מחברי הוועידה העשירית ,ואילו
ככל שהערעור לא יתקבל אזי הבחירות יתקיימו בהתאם להחלטה הנוכחית שנקבעה בבית
המשפט המחוזי ,בקרב כלל חברי המפלגה.
בברכה,
ערן חרמוני
מזכ"ל המפלגה
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