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   2022ינואר    –  ב פ" , התש (וראות שונות ה   – )תיקון  חוקת מפלגת העבודה הישראלית  

ית  יהתל

תהליכי  

הבחירות 

 הפנימיים

למרות האמור בחוקה ובכל דין מדיניה הפנימיים של המפלגה, יתרת "  .1

, הליכי הבחירות הפנימיים למוסדות ותפקידים במפלגה, למעט ליו"ר

לכנסת   המפולוועידלרשימה  ההנהלה    לגהת  לאישור  עד  יותלו 

ליום או עד  ארגון במפלגה  -הוועדה לרהבהתאם להמלצות  לחידושם  

 "., לפי המוקדם24.12.2022

 

  יבוא:  הקת המפלגלחו )ה(49לאחר סעיף   .2 

הפקדת  

 ערובה  

  225בסך  אגרה  בעל הדין  ישלם  בד בבד עם פתיחת הליך  ")ו(    

ואולם, רשאי   .ש"ח לקופת מזכירות המוסד לבירור עתירות

מיוחדים  מטעמים  אחרת  להורות  עתירות  לבירור  המוסד 

על   ; שירשמו להורות  רשאי  יהיה  עתירות  לבירור  המוסד 

האגרה   או  החזר  הסעד מלא  חלקה  בבמלואה  בו  מקום 

 "בחלקו אובמלואו בל מבוקש בה התקה

 

  א יבו )ב(42סעיף לאחר ה  .3 

של   תוכנו

 כתב טענות 

או (  1)ב42"   מביש  מבזה,  שאינו  באופן  ינוסח  טענות  כתב 

ת נוסח  ; מצא המוסד לבירור עתירות כי כתב טענומשתלח

 אלה: שני אחד או , יורה הוא על כאמור

כתב הטענות  שהגיש את  אם בעל הדין    ; מחיקת ההליך (א)

 ; מור הוא יוזם ההליך הא

  3תעלה על  תקופה שלא  הרחקתו של החבר מהמפלגה ל (ב)

 .שנים

 

משאל 

ת חברו

 וחברים

  לחוקה יבוטל, במקומו יבוא:   218סעיף   .4

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

יהיה ביוזמת יו"ר המפלגה, בהתייעצות עם הנהלת המפלגה  

להביאו להכרעה במשאל חברים בין חברי והסיעה בכנסת,  

משאל המפלגה לקיום  תקנון  תאשר  המפלגה  הנהלת   ;

 " כאמור.
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 דברי הסבר 

כגון:   .1 ולתפקידים  פנימיים  למוסדות  נדרשים להתקיים הליכי בחירות  כי  חוקת המפלגה קובעת 

זה כעשור( וכן למועצות הסניפים, מרכז המפלגה, לשכת המפלגה )שני מוסדות אלה לא קיימים מ

לרה ועדה  הוקמה  המפלגה,  הנהלת  להחלטת  בהתאם  המפלגה.  ומזכ”ל  במפלגה  - מחוזות  ארגון 

עו”ד עמרי שגב, עזמי    –בראשותה של עו”ד שולי אשבול אשר בה חברים היועץ המשפטי למפלגה  

רות  כי הבחית הלי דחיי יודגש כי    כעביה, אבנר סטפק, חן אריאלי, חניק מרשק ואפרת שגיא אופיר.

יושבי ראש  ם  נתה של יו"ר המפלגה הנוכחית הן בתקופת כהונת כהו  , הן בתקופתגם בעברנעשתה  

 אי. הקודמים: עמיר פרץ ואבי גבהמפלגה  

 כך:    תשלום אגרהבדבר  ה לקבוע הוראות  רשאית הוועיד  פלגהלחוקת המ  40בהתאם לסעיף   .2

שעור    חייב בתשלום אגרה ואת  המפלגה רשאית לקבוע בתקנון כי עותר יהיה   ועידת"

בתנאים שייקבעו,    ,להקנות סמכות ליו"ר המוסד לפטור עותר  הועידהוהאגרה. רשאית  

תידון עתירה שלא שולמה עבורה    לא  -   שיש לשלם אגרההוועידה  בתשלום האגרה. קבעה  

 .  "האגרה, אלא אם ניתן פטור מהתשלום 

באופן אשר תשקף  ם אגרה  תשול   בירור עתירותהמוסד ללצורך פתיחת הליך שיפוטי  כי  לפיכך מוצע  

ר עתירות יהיה רשאי  . המוסד לבירוכאמורלצורך הליך  ת המושתות על המפלגה  חלקי את העלויו

באופן   עתירת החברום בו התקבלה  מתשלום האגרה וכן להורות על השבתה מקפטור בעל דין  ל

ברובם המכריע  תשלום אגרה לצורך פתיחת הליכים משפטיים קיימת  הכלל הדבר  .  מלא או חלקי 

והטעמים שבגבייתה מוסדרים  טי משפהליכים  של   )בדים בערכאות חיצוניות  ע״א  ין  ראו למשל 

נ׳   10537/03 ישראל  לתשתית  - יש   מדינת  נטבע״מ (  1993) גד תעשיות    רע״א   ; (2004)  642  (1), פ״ד 

 ((30.8.2015)  יה ויזמות בע״מ בונה הצפון חברה קבלני בניין בעכו בע״מ נ׳ א.ב.ג.ל. בני   1550/05

רוב על פי  .  בריםל ידי ח, עבין חבריםהסדרת מחלוקות  המפלגה מקיימת טריבונל שיפוטי ל .3

ים בהם  , על מנת להתמודד עם מצב. ואולםן מכובד כיאה למפלגהפכים אלה מתקיימים באוהלי 

,  לחת, מביישת או משתונוקט בלשון מבזהחבר מפלגה עושה שימוש בהליכים הפנימיים במפלגה  

  ו של החברליך או על הרחקתות להורות על מחיקת ההמוצע לאפשר למוסד לבירור עתיר

הליכים  גם ביחס למצויה  ראה דומה  א תעלה על שלוש שנים. יצוין כי הומהמפלגה לתקופה של 

 .2018- תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"טל  32בהתאם לסעיף    בערכאות חיצוניותמשפטיים  

מיכאלי נ' פרץ אשר דן, בין היתר,    67555-11-20  בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בה"פ .4

 - במעמדם של כלל חברי המפלגה בסוגיות עקרוניות ומיוחדות אשר על סדר יומה של המפלגה  
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מוצע בזאת לתקן את חוקת המפלגה כך    - מפלגתי  - הן בהיבט האידאולוגי הן בהיבט הפנים

ם להצעת יו"ר המפלגה  שתאפשר לחברי המפלגה לדון בנושאים אלה ולקבל החלטות בהתא

אישרה ועידת המפלגה את התיקון   3.2.21ביום  ובהתייעצות עם סיעת המפלגה והנהלתה.  

   האמור, בעקבות החלטת המל"ע, מתבקשת הוועידה לאשר סעיף זה פעם נוספת.

   


